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Taliaszoirski herhu Prus \mo. Mag^dalena Tabaszo-

wska zakonnica Sdecka 1701. r. Adam TobaszewskI 1611. r.

Acta Sandec. Castren. Katarzyna 1631. r. Ibid. Stanisaw i

Karol 1697. w Krakowskiem województwie.

Tabeiiski^ w Brzeciasklem województwie. Mikoaj
TabeskI podstoli I podstaroci Brzeciaski , z sejmu 1638.
komissarz do granic midzy województwy Podlasklem i Brze-

ciasklem. Constit. fol. 25. 3IIkoaj podscdek Brzeclaskl,
Stanisaw, Samuel, Adam, Jan i Alexander Tabescy.

Talior herbu Pókozic, w ksiztwie LItewsklem. Woj-
ciech Tabor biskup Wileski wstpi na t katedr w r. 1492.
I zaraz w tyme roku Alexadrowi wielkiemu ksizclu Lite-

wskiemu przy Inaug-uracyl mitr ksic na g-ow woy.
Stryjków, lib. 21. cap. 1. W roku 1501 na sejmie koron-

nym wstawia si za tyme Alexandrem u stanów Rzeczypo-
spolitej , eby by do korony przypuszczony , co i otrzyma.
Biel. fol. 205. Stryjków, lib. 22. cap. 1. Zjecha w tyme
roku na koronacy jego do Krakowa, kdy dawn uni LItv^'y

z Koron potwierdziwszy nowe pakta z ni podpisa, o czem
jest list AIexandra Króla w Konstytucyach 1564. fol. 53.

Wkrótce jednak tak zasuony Panu swemu senator, przyszed
u niego na nienawi, osobliwie za podog Gliskiego knia-

zia: gdy albowiem nad prawo, Iliniczowi starostwo Lldzkle

chcia odebra Król, broni niewinnego W^ojclech biskup, o co
rozgniewany Alexander, Tabora do senatu na sejmie Brze-
ciasklm puci nie kaza. Cromer lib. 30. Stryjków lib. 2.

cap. 3. i owszem jeszcze mu czem clszem g-rozi. Nic si
Tom IX. 1



2 TaezalskI—Taczaa.

jednak tern niestworzy godny biskup, w roku 1505. na sejmie

Radomskim, do Króla przyszedszy, krótk ale zwiz mow
uprasza go, aby si chciwociom prywatnych osób i zawzic-

tociom nie da powodowa, wzburzya si na t pastersk per-

swasy w Królu cholera, któr jednak gdy gwatownie w sobie

tumi
,
paraliem ruszony , z którego w roku nastpujcym y-

cie straci. Biskup za Wojciech Zygmunta brata Alexandro-

wego na ksiztwie Litewskiem osadziwszy duchowiestwo z wie-

ckich jurisdykcyi wyjwszy, fortun swoje ojczyst kocioowi

swemu zupenie zapisawszy , do opasania murem miasta Wi-
leskiego sia rad si swoj przyoywszy, peen zasug, wiek

swój zamkn w roku 1507. Facies Naramow. Biel. fol. 683.

Bartomiej Taborowicz marszaek Litewski, tak si przypisa

do unji Litwy z Koron w roku 1501. wedug Ks. Koja. brat

rodzony biskupa, gniew Aiexandra Króla, który mia do Woj-
ciecha, na nim si opar, z tej tedy okazyi dobra mu Szurwili-

ski odjte. Niewiem czy do tych naley Jan Taborowski, który

w powiecie Kowieskim pisa si na elekcy Jana IIL Króla.

Taczalski Aer^M /iorf^/a, w Wielkiej -Polszcz tylko

o nich namieniaj, Paprocki i Okolski.

TACZAA ^^mfSS^MSS^i HERB

óraw szary, w lew tarczy caym sob obrócony, gowa
troch do góry podniesiona, i noga lewa, lubo u Papro.
znajdziesz obie nogi podle siebie, na których stoi

,
pole tarczy

powinno by óte
,
przecie od góry a po szyj orawia czar-

ne, na którym dwie gwiazdy, jedna z jednej strony gowy o-
rawia, druga z drugiej, obiedwie biae, wszake niektórzy tego

herbu bez gwiazdy zaywaj. Tak go opisuj Biel. fol. 541.

Papro, w Gniazdzie fol. 1119. O herbach Jol. 570. Okol.

tom. 3./o/. 219. Klejnoty fol. 83. O hemie wszyscy milcz,

nawet kiedy i komu nadany, tylko si Okolski domyla, e
przezornemu jakiemu kawalerowi , na stray zostawionemu,

który nocne zasadzki nieprzyjacielskie postrzegszy, wojsko od

zguby salwowa: czego mu podobiestwo czyniy, tak gwiazdy



Taczanowski—Talwosz*

w Jiocy wiecce, jako I zórawia czujno. To jednak u wszy-

stkich pisarzów naszych pewna , ze z Czech do Polski ten herh
przybysz.

IIerboivni.

Bartkowski. — Benoe. — Gerkowski. — Ronowski.

Taczailolvski herbu Jastrzbiec- w Sieradzkiem wo-
jewództwie. Jakóh Taczanowski mia za sob Jadwig-c Siera-

kowsk herbu Og^oiiczyk, Jana kasztelana Brzeskieg^o Kuja-

wskiego córk(;. Rafa w zakonie naszym rzdzi kollegia To-
ruskie, Kaliskie, Lubelskie, Jarosawskie i ca prowincy
Polsk, umar w Jarosawiu 1721. synowiec jego Józef 1697.

Stefan i Franciszek w Sieradzkiem , Jdrzej i Mikoaj w Kali-

skiem 1697.
ubieska, siostra rodzona Wadysawa prymasa bva za Taczano-

wskim, z tej syn Marcin kanonik Gnienieski, — i córka za
Chiskim. — W r. 1778. Micha Taczanowski chory Wie-
luski. — Krasicki.

TafleJoivsli herbu Rawicz. Jan Tadejowski pleban

w Lipiu. Stanisaw i Jan w Poznaskiem województwie 169^7.

JTalat ^ w ksicztwie Zmudzkiem. Jerzy Talat biskup

mudzki trzynasty , ale nim wjecha na to biskupstwo , na in-

szy si wiat przeniós. Jan Talat wojski Zmudzki, pose na

sejm 1627. komissarzem ztamtd do soli naznaczony. Constit.

fol. 10. N. podstaroci Brzeciaski.

Taliliski herbu Brodzie , z Talaby z ziemi Cerskiej,

przeniós si z nich jeden do ksiztwa Litewskiego , i osiad w
województwie Trockiem. ukasz Talibski pod Chocimem po-

leg^ suc w koronnem wojsku. Jan i Wojciech stryjeczni

ukasza. Stefan, Kazimierz suy z W^oowiczem wojewod
Witebskim , to Koja. in MS. Kazimierz Talibski w powiecie

Oszmiaskim 1674.

Talko Porzecki herbu Dambrowa, w województwie

Nowog-rodzkiem. Jerzy Talko Porzecki za Stefana Króla sa-

wny onierz , synowie jego Benedykt, Hieronim, Fryderyk.

Tomasz syn Benedykta Societ. Jesu kapan godny i . teologji

doktor, poeta i orator sawny, rzdzi kollegium Putuskiem,

i tam modo powietrzem umar, brat jeg-o rodzony Jdrzej.

Jana i Macieja Talkowiczów , wspomina popis Powiatu So-
nimskiego w roku 1528.

Talinoilt^ w ksiztwie Zmudzkiem. Balcer, Jdrzej i

Jan Talmont w roku 1621.

Xall¥OSZ herbu abd- w ksiztwie Zmudzkiem. Pa-

procki iv Gniazdzie Cnoty fol. 1167. dukt ich wyjjrowadza

od Minigaja, który na sejmie Hrodelskim przyj by herb
1*



Tali¥OSz.

Rawicz, ale przydaje, ze tene Minlg^ajo porzuciwszy herb Ra-
wicz, wróci si do dawneg-o sweg-o herbu abdzia. Okolski
za Ich lini naclg-a do Goh*gunta , któremu si w Hrodlu do-

sta herb abd. Ja u askiego tv Statucie fol. 128. czytam
Gaschowa, który si i z synem swoim Talnuszem pisa na uni
Litwy z Koron w r. 1401. ale sn miasto Talwosz napisano

Talnusz. Koja. in MS. wspomina Talwosza kasztelana Tro-
ckleg-o I marszaka Litewskiego, ale dla pewniejszej wiary, ani

roku nie pooy, któreg-o na tem krzele siedzia, ani autora

zkd to wypisa. Mikoaj Talwosz najprzód Miski 1569. r. a

potem Zmudzki kasztelan , starosta Dyneburski. Starowa, tn

Bellat. Sarmat, fol. 193. napisa mu elo^ium, w którem po-

wiada o nim , e z modych lat swoich do rycerskich si dzie
przyucza to z Romanem ksizciem Sang^uszkiem na wojnach
Moskiewskich , to z Grzeg-orzem Chodkiewiczem I Mikoajem
Radziwiem

,
juz na ten czas pukownik, w r. 1565. do Inflant

od Jana Chodkiewicza z czci wojska wysany, pod KIremp
sze tysicy Szwedów, od Eryka Króla Szwedzkiego tam wy-
sanych

,
(pierwsza to bya Szwedów do Inlant irrupcya) zbi

na gow, czterysta wzi w niewol, i chorgwie niektóre za-

bra. Sarnicki pod r^okiem 1567. Okol. Koja. Biel. f. 618.W roku 1570. jedzi w legacy do Moskwy, kdy pokój na
trzy lata zawar, Stai^owolski dzie ostatni ycia jego zrzuca

na dzie na dzie 25. Wrenia w roku 1578. zkd da mi oka-

zy, em pod kasztelanami Zmudzklemi I drugiego pooy Mi-
koaja kasztelana Zmudzklego w r. 1587. w którym podpisa
elekcy Zygmunta IIL Constit. fol. 450. ale to jedene by
wedug Kojalowicza. Bielski i inni Jana mu imi daj, ale to

omyka, synowie jego, ojcu w dzielnoci wyrównali, z których

Adam kasztelan take Zmudzki starosta Dyneburski , od woje-
wództwa Trockiego deputowany do korrektury Statutu Lite-

wskiego w roku 1609. Constit. fol. 909. w roku 1616. ko-

missarz do granic od Prus, Constit. fol. 48. w r. 1621. depu-

tat na trybuna fiskalny Litewski, Constit. fol. 23. w r. 1623.
do traktowania z Szwedami o pokój zapisany, z sejmu Const.

fol. 3. W roku 1601. sto usarza Chodkiewiczowi pod Par-

naw swym kosztem wystawi : córka jego jedynaczka Joanna
dostaa si w maestwo Alfonsowi Lackiemu potem starocie

Zmudzkiemu, z któr obszerna fortuna w ten dom wesza,
byci wprawdzie wedug Koja. I syn Mikoaj m rycerski,

ale ten bezpotomnie umar: Joanna za odrzuciwszy herezy,
z kocioem si katolickim pojednaa i witobliwie ya. Któ-
ry z tych kasztelanów mudzkich, mia za sob Frckiewi-
czown podkomorzank Poock. N. za Kuncewiczown ko-

nluszank Litewsk. Jan Stecko Talwosz starosta Drohicki
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1501. Tomasz Steckiewicz Talwosz syn je^o. Jdrzej miecznik
Oszmiaiiski 1674.

TailiailoiYSki herbu Korczaka w wojew(5(lztwie Ru-
skiem. Id od Teodora Boratyskieg-o , któremu gdy siedzia-

em dobra dostay Tamanowice nazwane, od nich Tamano-
wskim zawoany. S i TaukoiflSCy tego herbu, i od tyche
Boratyskich pochodzcy.

Yaiiajewski herbu abd, w województwie Mi-
skiem. Alexander Tanajewski pisarz grodzki Miski. Mikoaj
roku 1674.

^^AhK\ herbu Jastrzbiec, w Mazowieckiem wojewódz-
twie i ziemi Przemyskiej. Elbieta Taska bya za Wojcie-
chem Ptaszyskim. Wojciech, Balcer, Wawrzeniec 1697.

Tauski herbu Nacz, w ziemi Ciechanowskiej. Szy-

mon Taski podkomorzy Ciechanowski, z sejmu 1581. poborca
w teje ziemi. Constit. fol. 395. Pawe Konstantyn z sejmu
1667. komissarz do pogranicznych od Wooch kótni. Const.

f. 2. Jan instygator koronny, pisarz ziemski Poznaski, roku
1661. komissarz do g-ranic midzy dobrami królewskiemi i

ziemskiemi w Mazowszu , Constit. fol, 32. syn jeg^o Jan Sta-

nisaw z g- Taski
,
jest w druku jeg-o Oracya o . Kata-

rzynie Mczenniczce pod tytuem : Narcissus candidus et

rubicundus, in fol. Cracov. 1671. S te tego herbu Tascy
w ksicztwie Litewskiem, z których Walentyn rotmistrzem by
królewskim w Inflanciech. Mateusz 1697.

' Tomasz Taski z maonk sw Konstancy z Kurowskich zabici

na Pradze d. 4. Litopada 1794. roku — znaleziono ich midzy
innemi trupami

,
jego z karabel w rku a on z róacem

owinitym o palce. — Syn ich pozostay Ignacy — a lego córka
dzi yjca Klementyna Hofmanowa, autorka wielu dzie tak

chtnie przez publiczno czytanych.

Tarauo^iski herbu Belina, w ziemi Przemyskiej.

Kadzie tu OAo/^A?* Nikodema Taranowskiego arcybiskupa Ha-
lickiego , któreg^o ciao powiada , e w oowianej trumnie zna-

leziono w pewnym kociele , roku jednak którego siedzia na

tej katedrze, nie wypisa: Scrobiszovius, który tak Lwowskich,
jako i Halickich arcybiskupów reg^estr wypisa, nic o nim nie

ma , musi to tedy hyc podejrzana. Jan Kraska Taranowski bi-

skup Chemski zakonu Kaznodziejskiego, umar r. 1462. Du-
gosz, który te o nim powiada, e by vir mansuetus , pacifi-

cus et modestus , za jego rzdów Skierbieszów miasteczko

przybyo do katedry Chemskiej , w której po mierci pocho-

wany. Mikoaj kasztelan Halicki za Wadysawa Króla Pol-

skiego i Wgierskiego, co pod Warn zgin, ten wedug
Oliolskiego iundowa w Mociskach pod Przemylem konwent
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00. Dominikanom, inskrypcya na kociele Mociskim, funda-

torem go swoim zowie. Jdrzej podczaszy Halicki , miernego

wzrostu i nauki, ale serca, obrotu i dzielnoci wielkiej, któ-

rych da dowód w rónych leg"acyach nieporównan chwa i

nieacno praktykowanym przykadem fortunnie zakoczonych.

A najprzód do Króla Duskleg-o potrzykro w poselstwie je-
dzi

,
jednajc pokój midzy nim I Królem Szwedzkim , i spra-

wi to, ze gdy juz z obu stron wojska tylko do potkania si or-

dynansu czekay , hroii zoywszy, do dobrej wzajemnej z sob
przyszli harmonjl. Do Szwecyl potem wysany, wwielklem by
nlebezpieczeóstwie, bo na morzu lodowatem rozerwa si z nim
okrt, i lubo wiele tam ludzi potono

,
przecie on z tak ci-

kiej toni wybrn szczliw^ie. Z tej ledwo podróy wytchn-
wszy, do Olsacyi od Króla biega: a wkrótce do Porty, kdy
tylko kredens od Króla wziw^szy, w szystko podug myli u Ce-

sarza Tureckiego Selima sprawi. Jedzi potem z 3Iechmel

Czauszem
,
pod morze Kaspium przez ordy Tatarskie do Azyi,

wojska Tureckie wielkie odwiód, które chciay zamek Astra-

han zburzy : nazad za wracajc si z teme w ojsklem do Gre-

cyi przez wielkie pustynie, po kilka dni ani jad, ani pi, prze-

cie zdrów ze swemi do Króla przyjecha, lubo z wojska Ture-

ckiego, którego liczono na dwadziecia sze tysicy, dla godu
i pragnienia ledwo dwa tysice ywych zostao. Powtórn le-

gacy sprawowa od Króla Augusta I. do tego Selima, wsta-

w^Iajc si za Bogdanem zrzuconym w roku 1572. od Iwoni

za pomoc Tureck z hospodarstwa W oosklego. Ztamtd po-

wróciwszy, trafi na interregnum pr) mierci królewskiej, kdy
od stanów koronnych uproszony by w poselstwie do Iwana
Wielkiego kniazia Moskiewskiego , u którego to wymóg , e
wojska , które by nagotowa na w^targnienie do Litwy , rozpu-

ci. Od tyche po zjechaniu Henryka Króla do Francyi, do

Konstantynopola wyprawiony , e Selim tym czasem umar , u
Amurata na Cesarstwie Turecklem wieo osadzonego

,
pokój

ojczynie zjedna. Niemniej go szacowa i zaywa Stefan Ba-

tory wstpiwszy na tron Polski w rónych legacyach. A nie

tylko w legacyach , ale te i w rónych kampaniach dzielno
swoje jawnie pokaza, mnie si z nieprzyjacielem cinajc,
plony i niewolnika zabierajc : przeto Król Stefan w nagrod
zasug jego

,
puci mu Bratkowic w w ojew ództwie Sendo-

miersklem z Inneml wsiami do nich przylegemi na sto lat.

Papro, o herbach i Strom. Biel. fol. 626. i &27 . i 644. i

699. i 720. Mikoaj kanonik Krakowski, brat rodzony Jdrzej^a

podczaszego, ofiarowano mu Infu Kamienieck, alej przy-

j niechcia, nawet ani adnego Benejicium Curatum^ tem

si skadajc , nie chc prawi na sd Boski dugów wicej so-
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bie skarbie, mam tyle z ojczystej fortuny, zkd zyc mog-c do-

statecznie wedle stanu meg-o, luboc i l si z Bog-iem podzieli,

konfundatorem zostawszy w Krakowie bractwa Miosierdzia,

któremu przez lat trzydzieci prezydowa, z tak wywnrza-
jc si ku ubóstwu mioci, ze go za ojca sweg-o czcio, i

tym g-o tytuem pospolicie nazywao ; i owszem przed mierci
swoj tak wszystko swoje na nich wyszafowa, ze prawie po
nim nic nie zostao. Szczyci si po dzi dzie jego askami /^o-

mus Professae Soc. Jesu i nowicyat nasz Krakowski. Bóg mu
te jego miosierne uczynki zda si jeszcze tu na wiecie nad-

g-radzae: bo w piknej staroci doy lat omdziesit, a nie bez

opinji o swojej witobliwoci
,
poszed po zapat miosier-

nym nagotowan w roku 1-621. Jan Taranowski koniuszy Prze-

myski starosta Miednicki , brat stryjeczny Jdrzeja i Mikoaja
wzwy wspomnionych , ten z Waczewskiej dwóch synów spo-
dzi: Macieja, który powracajc z cudzych krajów, nie daleko

Padwi mier znalaz: i Krzysztofa, któremu Anna Grocho-
wska siostra arcybiskupa Lwowskiego i innych braci powia
siedm córek, pi z nich w rónych klasztorach Bogu si na

wieczn sub zawiy. Z tych Maryanna ksieni rzdzia kla-

sztor S. Klary u S. Jdrzeja w Krakowie w roku 1673. Zofia

i Katarzyna zakonnice S. Benedykta w Stanitkach. Dwie za
na wiecie zostay, jedna ya z Krzysztofem Srzedziskim pod-

czaszym Halickim , druga z Józefem Latoszyiiskim czenikiem
Lwowskim. Synów za trzech : Jdrzeja podczaszego Lwo-
wskiego, w Moskiewskich, Inflantskich, Tureckich kampaniach
dowiadczonego kawalera, pod Chocimem pewnie nacieraj-

cych na obóz nasz Turków, z swoj piechot chwalebnie od-

pdzi, w której okazyi jednemu z nich przedniejszemu praw
rk odci. Pod wojn Prusk z Gustawem

,
pod Orn pier-

wszy z pieszym swym ludem w foss skoczy, i tam si z Szwe*

dami dugo cierajc , z miasta nakoniec nieprzyjaciela wyp-
dzi. Wybierajcego si na Kozaków rebellizujcych w roku

1637. apoplexya ojczynie wydara, z Anny jednak Koziczanki

siostry stolnika Woyskiego zostawi syna
;
pogrzeblony ten

Jdrzej w Mociskach u 00. Dominikanów. Stanisawa, ten

lat siedmnacie w cudzych krajach przepdziwszy , na ostatek

w Rzymie wstpi do Societ. Jesu, zkd w roku 1630. ode-

sany do ojczyzny, pracowa w winnicy Paskiej jeszcze w
1644. roku. Parisius in Slavta pisze , e Stanisaw Tara-

nowski , napisa by Itinerarium suae legationis. I Acha-

cego, czenika Sanockleg^o. N. stolnik Sanocki roku 1651.m wojenny. N. kanonik Krakowski zszed z tego wiata
w roku 1696. Jadwiga Taranowska bya za Marcinem Do-
broszewsklm burgrabi Krakowskim. Achacego czenika ona
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Dzic«loto\vska, z klórej syn Krzysztof, i córka Gockowska s-
dzina Sendomicrska.

Xarasoivski* Jan Tarasowski w roku 1632. podpisa

pacta coiwenta Wadysawa IV. Constit. fol. 17. Tene czy

inszy, mia swoj cliorg-iew w kompucie wojska w Olszacyi z

Czarneckim zostajcego. Szymon, Józef i Jakób Taraszkowscy

w ziemi Wiskiej 1697.

Tarclialsl^i herbu Zagoba^ w Kaliskiem wojewódz-

twie. Ksi(^^gi grodzie Ostrzeszowskie 1568. tranzakcy icli za-

pisay. Stefan roku 1697. Jadwiga Tarcialska Jana Kaliszko-

wskiego maonka.
Xarcze w tych herbach znajdziesz, Czerwnia, Janina^

agoda, Strupiski , Tarcza wesoa. Tarcze trzy, Zgraja.

TarC3Beivsk.i herbu Tarnawa , w województwie Sen-

domierskiem. N. Tarczewski mia za sob Dembisk Rawi-

czank. Okol. tom. 2. fol. 590. Mikoaj Tarczewski w woje-

wództwie Poznaskiem 1697. N. bya za Janem Komnickim.
Wr. 1778. Wojciech Tarczewski regent Piotrkowski.— Krasicki.

Xai*^Oii herbu Kociesza^ w ziemi omyskiej. Piotr

Targonia podkomorzy Zakroczymski w roku 1525. podpisa

dekret Mazowiecki przeciw dyssydentom ferowany, u ubiesk,
in f^tt. JSpisc. Piocen.

Xargoi¥icki herbu Tarnawa, w Sendomierskiem i Lu-

belskiem województwach, pisz si z Targowiska, jednaz ich

dzielnica z Broniewskiemi. Jan Targowicki najprzód biskup

Chemski, a w roku 1487. wstpi na biskupstwo Przemyskie,m i ludzkoci i witobliwoci ycia, i zelozy o honor Bo-

ski znakomity, wizytujc klasztor Miechowitów w Przeworsku,

nowemi go i bardzo potrzebnemi ustawami obostrzy, Nakiel,

Miechoy. fol. 556. koció Samborski 00. Bernardynów kon-

sekrowa. Papro, o herb. fol. 397. Rok 1490. by ostatni

ycia jego , wedug^ tego JSakiel. Zygmunt proboszcz Krako-

wski, sekretarz Zygmunta I. Króla, to Papro, ja go czytam

u Nakiel. fol. 562. na licie Fryderyka kardynaa w r. 1493.

Decretorum Doctor^ kanonik Przemyski, kanclerz tego Fry-

deryka. Siostra jego Zofia bya za Krzysztofem Szydowieckim
kasztelanem Krakowskim. Starowa, in Monum. W r. 1510.

z Krzyakami o pokój traktowa. Biel.f.bl^. Jan z Targowi-

ska podkomorzy Lubelski, wr. 1531. podpisa list Zygmunta L
dany miastu Lubelskiemu. N. Targowicka bya za Janem
Koryciskim kasztelanem Owicimskim. Zygmunt, ten pro-

boszcz by, syn Jana, mia brata Marcellina, którego ókie-
wski zabi. Kleofas syn Michaa u Króla Matyasza Wgrom
przeciwko Turkom hetmani ; a g^dy ztamtd wróci do Polski,

na wojn z Krzyakami, wdzicznie by przyjty od Króla Ka-
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zimiepza Jag-ielloiiowicza, wzi od nieg-o Pyzdrskie, Koniskie

i Kolskie starostwa, az tez na wojnie Pruskiej ycie ztyra, nie

zostawiwszy adneg-o potomka. (Patrz Broniewskich Tarnawczy-

k(5w.) Biel. fol. 431. Stonisaw pod Bukowin dosta si w
niewol 1497. Biel. fol. 486.

Tar^^o^^Ysk.! herbu Rogala^ w Pockiem województwie.

Pawe Tap<;owski podstaroci Ciechanowski w teje ziemi po-

borca 1619. Samuel z Kaczlina Targowski sekretarz i dworza-

nin królewski, matce swojej Katarzynie z Wierzchaczewa zmar-

ej w roku 1612. nag-robek w kociele Krakowskim S. Trójcy

wystawi : Dugo on na dworze królewskim lata swoje pdzi
dla piknego rozsdku, nie zamulonego sumienia we wszystkich

funkcyach Zygmuntowi III. miy, dla tego tez w wielu go ko-

missyach ten Król zaywa: wysa go nawet w legacyi do Cara

Tureckiego i do Gabryela Gabora ksizcia Siedmiogrodzkiego

w legacyi , kdy on wszystkie do gustu królewskiego interessa

uacnit , m pobony , i na zakon nasz dobroczynny, dwiema

laty przed mierci dworskie sobie ycie schydziwszy , obra
sobie ycie prywatne wstanie duchownym, wie swoje dziedzi-

czn Nowawie nazwan w województwie Poznaskiem lec,
na w^kupno niewolników da i zapisa, co approbowaa Kon-
stytucya Koronna 1629.yb/. 12. Tak tedy kanonikiem zosta-

wszy S. Michaa w Krakowie na zamku , i prymicye odprawi*

wszy, przeniós si na drugie do nieba w roku 1632. Jan w
omyskiem, Alexander w Dobrzyskiem, Wojciech w Czer-

skiem 1697.

Xargoii'sli herlu Lubicz^ w ziemi Chemskiej.

Xarko^vsk.i herbu Klamry^ w Podlaskiem wojewódz-

twie, FJoryan Tarkowski podpisa elekcy Jana III. Króla r.

1674. Stanisaw kanonik Kamieniecki deputat na trybuna ko-

ronny 1712. Stefan kasztelan Brzeski Litewski temi czasy. Se-

bastyan komornik 3Iielnicki 1632. Bartomiej kanonik i sur-

rogatar Lwowski, deputat na trybuna 1728.

Taro herbu Topor ^ w Sendomierskiem i Lubelskiem

województwie. Tarów imienia podobiestwem uwiedziony hi-

storj'k Polski, Sarnicki lib. 4. dorozumiewa si tak jako i o

innych domach, e jeszcze od Gotów wyszo. Prawda, e i z

herbu Starz i z gniazda swego staroytno si tej lamilji ja-

wnie wydaje, kiedy jeszcze od drobnych pierwiastków ojczyzny

naszej, najpierwsze w przodkach swoich, lubo pod inszem na-

zwiskiem zasiadali krzesa Tarowie ; atoli imi Tarów dopiero

wiek czternasty po narodzeniu Paskiem przywita, w Polszcz

si urodzi, nie z Gotami w te kraje przybysz: krzywd czyni

ojczystej niwie , kto rozumie , e na niej tylko cudzoziemskie

przesadzone latorole w ludzi wielkich kwitn. Trudno jednak
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zga(lii<5, zkdby w tym domu to imi Tarów uroso. (Nie-

mniej trudno wiedzie dla staroytnoci o przodkach teg^o prze-

zacneg-o domu: bo co Paprocki pisze, ze s wani Zakliko-

wie, to si utrzyma nie moe, i dla tego, ze Zaklików famili

ten autor wywodzc, nigdzie nie wspomina, od którego z Za-

klików urodzili si Tarowie, prawda ze lilstorycy nasi pisz o

Zaklice Tarle w r. 1434. ale to imi jego byo, nie przezwisko

domu, co i z tego pozna, ze ani ojca jeg-o, ani dziada, ani

tez adnego z dzieci jego Zaklikami nie zwano. Za moesz w
domach osobliwie dawniejszych naczyta si tego , ze to imi
Zaklika tamtych czasów zwyczajnie na chrzcie dawano. I dla

tego ze osnowa, któr wyprowadza genealogi Zaklików Pa-

procki z Okolskim jest nie pewna, i nie wedug lat uoona,
jakom indziej dowodzi.) Otto syn wedug Paprockiego IVa-

woja pisa si z Sczekarzewic , na co si zgadzaj wszyscy nasi

historycy, te dobra, e mu byy odjte od Króla Jagie, i e
ich ten Król dopiero przy mierci swojej odda Zaklice Tarowi
synowcowi Ocinemu pisze Biel. f. 231. Cromer 1. 12. Du-
gosz 1434. i e jedzi do Kamieca Podolskiego od Króla Ja-

gie. Tego, ile z komputu lat wnosz, ci byli synowie: Jan,

i duchownemi dygnitarstwy, i Króla Kazimierza Jagiellonowi-

cza faworem zaszczycony, pod rokiem 1470. najprzód prote-

ktor minorytów zakonu S. Franciszka, a potem i naladowca,

we Lwowie albowiem habit zakonny przyjwszy, uprosi si na

peregrynacy do ziemi witej
,
gdzie na ustawicznej modli-

twie przestajc, i zami swemi lady Chrystusowe obmywajc,
gdy si na górze Syonie gorcej do Boga modli, w r. 1488.

w wigili S. Marty, zna zapaów wntrznych i pociech z nieba

niewypowiedzianych, niemogc dusza jego poj, z ciaem si
rozstaa. Vadingus in Annal, Minor. tom. 6. anno 1470.

num. 23. Tene autor wspomina tame matk jego , e prze-

sawszy wprzód przed sob syna do zakonu, sama fundowa-

wszy we Lwowie klasztor dla Panien zakonnych trzeciej reguy
. Franciszka, w nim si, wzgardziwszy wiata pomp i po-

nt, urodzeniem z przodków swoich Wysokiem, zamkna na

wieczn sub Bosk , kdy witobliwie ycia tego dokonaa.

Vadingus tom. 7 . an. 1480. num. 36. Drugi Jdrzej dziedzic

na Sczekarzewicach i Bobrownikach w r. 1470. Starowol. tn

Monum. fol. 670. wspomina Zygmunta Tara z Sczekarzewic

sekretarza Zygmunta L Króla Polskiego. Paprocki ukasza
dworzanina tego Króla, gdzie go sawnym mem zowie, ale

bezpotomnego. Mateusza, który do Jana Króla Wgierskiego
z Janem Tarnowskim hetmanem jedzi o uwolnienie Hiero-

nima askiego wojewody Sieradzkiego u niego nalegajc. To-

micki w licie do Erasma Roterodama.
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Stanisaw biskup Przemyski zszed z le^o wiata w roku

1544. nagrobek jcy;o starowieckini kunsztem wyrobiony, wi-

dzie podzidzieil z inkrypcyj w kociele Krosinskim 00. Fran-

ciszkanów, na boku przy wielkim otarzu, *^dzie ewang-eli czy-

lajj|, lubo Paprocki powiada, ze w Tarnowie w klasztorze

po mierci ley, zkijd nag-robek jeg-o wypisa z t pochwa,
Dwinarttm /t urnanarume/ue rerum peritia insignis: by wprzód
kanonikiem Krakowskim , Kujawskim i Sendomierskim w roku

1524. z któremi tytuami czytaem ffo na licie Zygmunta I.

Okol. toin. ^. fol. 61). kadzie list teg-o Króla, na którym si
podpisa Stanisaw archidyakon Lubelski w roku 1531. Biel.

Jol. 579. powiada, ze Izabell córk królewsk odprowadza
do Wgier Janowi Królowi Wg-ierskiemu. Andr. Bochnen-
sis Bello Theologico fol. 78. sawi g^o , ze by. Vir zelo de-

córo ^ et Divini cultus studio ardentissimus ^ ale namienia, ze

midzy nim i niektóremi z kapituy praatami , zaszy jakie

kollizye. Piotra Starzechowskiego konsekrowa na arcybiskup-

stwo Lwowskie w kolle^iaeie Jarosawskiej. Scrobiszov. in

Vitis Archiep. Leopol. Stanisawa Orzechowskiego sawnego
pisarza, ze go inszy biskup wici na kapastwo, przyj do

swojej dyecezyi nie chcia. Orichow. in Orat. de dignit. Sa-

cerd. Drug-i tego imienia , Stanisaw mz sawny kwitn,
który w Wg-rzech bawi si czas dugi na dworze Królowy
Izabelli, atoli zszed bezpotomny: u Okol. tom. 3. Jol. 69. na

licie Zygmunta I. w r. 1531. znajdziesz podpisaneg-o Stani-

sawa Tara krajczeg-o koronnego , tego to zda mi si Stani-

sawa chwali z mztwa Gójmickiw swoim Dworzaninie f. 174.

gadzie go zowie bratem Mikoaja chorego Przemyskieg-o *).

Paprocki za pod Iierbem Ostoja powiada ze Gabryel Gnie-

wosz z 01exovya , mia za sob Tarown córk Stanisawa
ochmistrza Królowy Elbiety. N. Taro podczaszy Krakowski,

mz i urody i wdziku w obyczajach i siy wielkiej za Zygmunta
Augusta u ukasza Górnickiego w Dworzaninie Jol. 39. N.

*) O Mikoaju Tarle chorym Przemyskim w licie Jana Czermi-
skiego do Marcina Kromera koadjutora na ówczas biskupstwa War-
miskiego, pisanym z Krakowa 5. Czerwca roku 1571. jest

wzmianka takowa: ,,Pan 3Iikoaj Taro chory Przemyski pisa

do ksiccia Bawarskiego eby mu hidzi rzemiehiików wypuci
do jego majtnoci, i oznajmi to z chci, rad wypuci mu ludzi

z onami i dziemi których jest czterysta , i ju tam przez Kra-

ków przeszli i wiedzie je Pan chory kosztem swym.*' — Wiel-
kie jest podobiestwo i naówczas ów chory by dziedzicem wsi
niedaleko Jarosawia, i ta jego osada trwa dotd, w tamtejszych

obywatelach z Niemiec przyszych, których dotd pospolicie w tam-

tejszych okolicach guciemi Niemcami zowi. Majtnoci za te

nazywaj si iWarAwt'a, Alhigowa, Bialoboki'\\A. — Przp. Krasie.
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Tarowna bya za Skowieskini , której siostra rodzona klasztor

Lubelski ksicni rzdzia zakonu S. Bryg-itty. Pawe sdzia

ziemski Lwowski i wojski Stryjski, m na uczonyeh dobro-

czynny w r. 1537. chw.ali go z tej jego szczodroty na siebie

Joan. Cervus Tucholiensis m dedicat, Method. Sacram. Pa-

pro, powiada, ze to by syn Jdrzeja, Okolski ojcem go pisze

Pawa arcybiskupa Lwowskiego, i ze we Lwowie u 00. Do-

minikanów pogrzebiony ley: ale si myli. Jdrzej chory
Lwowski, mia za sob Katarzyn Michowsk herbu Rawicz, z

tej byo czterech synów: Pawe, Jan, Mikoaj i Jdrzej. Z tych

Pawe arcybiskup Lwowski , z dziekana Przemyskiego,

kanonika Krakowskiego na t katedr wzity, i laty i obycza-

jami powany, od Zygmunta Augusta wyniesiony, od Piusa IV.

potwierdzony w roku 1561. od Walentego Herburta biskupa

Przemyskiego, we Lwowie powicony, kdy w roku 1564.

zoy synod swojej dyecezyi , i na nim przyj concilium Try-

dentskie, przeniós si na inszy wiat w r. 1565. Scrobiszov.

in Vitis Archtep. Leopol. czyli jako Starowol. in Monum.
chce w r. 1569. tam o nim powiada, ze z modych lat swoich

rycersko traktowa, a duchowny sobie stan obrawszy, sta si

wizerunkiem cnót wszystkich , od zemsty daleki , nikomu nie-

tylko nieszkodzcy, ale ani nienaprzykrzony
,
powcigliwo-

ci ycia, roztropnoci w sprawach znamienity, nagrobek

mu bracia jego wystawili Jan chory Lwowski, Mikoaj cho-

ry Przemyski, i Jdrzej; a e bez testamentu z tym si po-

egna wiatem, dla tego, zatarg midzy niemi i kapitu

Lwowsk, a na sejmie legat papiezki Commendonus i Hosius

uspokajali. Po mierci Pawa, czwartego dnia, trzy soca si

razem na niebie pokazay. Mikoaj chory Przemyski , brat

Pawa wzi dziaem Laszki i insze imiona w ziemi Przemys-

ki ej , m wedug Dworzanina Górnickiego^ uczony i wymo-

wy gadkiej, yb/. 174. jego ku naszemu kollegium Przemys-

kiemu przychylno i dobroczynno zapisaa , Histor, tegoi

Coli. w r. 1575. zwano tego Mikoaja Hawa, zostawi po-

tomstwo synów i córki : z córek jego Teofila z Laszek ya z

Pawem Noskowskim starost omyskim. Jdrzej drugi brat

Pawa, chorym go Sendomierskim pisze Papro. Lwowskim

Acta Castr. Lublinen. gdzie i on i jego dzieci wspominaj,

to jest, e mia za sob Magorzat z Koniuch , z której by
syn Jdrzej i córki te: Magorzata Olenicka wojewodzina Lu-

belska , Anna Chodkiewiczowa kasztelanowa Wileska i El-

bieta , siostra za jego Katarzyna bya za Marcinem Kazano-

wskim. Paprocki Z2i powiada, e nie mia potomka pci m-
zkiej , ale tylko córki , a midzy niemi rachuje , Jadwig czy

Ann Noskowsk starocin Róask Jdrzeja maonk: temu
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Jc^-idrzejowi Tarowi dostay si byy dziaem Sczekarzcwice,

które w dom Olenickich poszy. Janowi za chor.-jzemii Lwo-
wskiemu trzeciemu bratu arcybiskupa, dostay si dobra Czaple

w ziemi Przemyskiej
,
poj w doywotni lig Regin dzie-

dziczk na Malczycach Malczyck, ostatni z tej linji 1548.

3Ionum. Colleg. Leopol. Malczyccy , ci jednejze krwi byli z

Boratyilskiemi ; z tej spodzi dwie córki, Ann Danilowiczow
choryn Lwowsk, Pani i w wdowim stanie ycia chwaie-

bne<^o , drug- Jadwig Hieronima Sieniawskiego wojewody
Ruskiego maonk, zawsze stateczn katoliczk, ta w panie-
skim jeszcze wieku takiego szczcia bya, dla piknych spraw

i obyczajów swoich , ze si o ni Panowie postronni z Wgier
i Wooch starali, jako juz bya od Króla Augusta L obiecana

w maestwo Bogdanowi wojewodzie Wooskiemu , Bielski

fol. 644. w r. 1572. ale si to potem rozchwiao. Synów za
trzech, Stanisawa starost Sochaczewskiego i Zwoleskiego,
wspomina go Histor. Coli. Jaroslav. S. J. w r. 1594. MS,
o Fatnil. Pruskich powiada , ze Dulska kasztelana Chemi-
skiego i podskarbiego wielkiego koronnego córka, bya za Tar-

em starost Zwoleskim , takbym rozumia, ze za tym Stani-

sawem. Córka jego Maryanna pierwsza ksieni klasztoru Ra-
domskiego S. Benedykta i konfundatorka , w r. 1636. z Che-
miskiego konwentu i z drug siostr swoj sprowadzona.

ff^grzynkowicz Posag.
Jan Karol kasztelan Wilicki, Olsztytki i Zwoleski sta-

rosta, dziedzic na Czapli i Janowcu, syn Stanisawa starosty

Sochaczewskiego , m wielkich cnót i zasug w tej ojczynie

:

pod interregnum w roku 1632. rotmistrzem w województwie
Sendomierskiem uchwalony, sto konnych ludzi swoim kosztem

uzbroi. Laudum Sandomir. Z tego województwa posowa
na sejm w roku 1628. na nasze kollegium Krakowskie u S.

Piotra dobroczynny. Wszed w kontrakty maeskie z Ma-
ryn z Bobrku Ligziank , Hermolausa podskarbiego w% ko-

ronnego córk, która po jego mierci, ponowia luby z ksi-

ciem Koreckim, z niej zostawi dwie córki, jedne z nich

Teres Baldwinowi Ossoliskiemu, synowcowi kanclerza ko-

ronnego, starocie Stobnickiemu, z którym jednak adnego
niemajc potomstwa, zesza, drug Barbar modsz, pier-

wszym zwizkiem Janowi Daniowiczowi starocie Czerwo-
nogrodzkiemu, drugim Jerzemu Lubomirskiemu marszakowi
wielkiemu koronnemu , i Iietmanowi polnemu zalubione : ta

Barbara szczególniej bya nabona do Najw. Panny, której

do Czstochowskiego obrazu, daa koron swoje lubn szcze-

rozot, drogiemi kamieniami obsypan, sukni take zotem
i srebrem przeciean

,
piercienie i insze bogate klejnoty.
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Nieszpork. par. \2. fol. 235. zesza z teg^o .<wiata w r. 1689.

w Krakowie u S. Piotra pochowana , któremu tez miejscu do-

broczynn r(/kc podaa, wniosa w dom Lubomirskich Jano-

wiec i insze dobra: kdy ojciec jej Jan Karol, i z bratem swoim
rodzonym Pawem ley, o tym pisze Petricius., ze Mniszkown
w r. 1606. odprowadza z innemi na stolic Moskiewsk.

Zyg^munt kasztelan Sdecki, a przedtem chory Prze-

myski, drug-i syn Jana chorzeg-o Lwowskiego, ten pierwszy

do Polski 00. Reformatów wprowadzi, i konwent im w Za-

kliczynie pod tytuem Panny Maryi Anielskiej drewniany fun-

dowa w r. 1622. od syna jeg^o potem wymurowany, sam za
poszed po zapat swojej ku Bog-u szczodro ty w r. 1628. ley

w arkach z nagrobkiem który wypisa Starowol. in Monum.
fol. 798. gdzie o nim mówi, ze by toga et sago clarus. Mia
za sob Barbar z Sulejowa Sobkown , córk kasztelana Sen-

domierskiego , ta sweg'o affektu ku mowi pamitny zostawia

przykad: bo kiedy w r. 1606. ten Zyg^munt odprowadza do

Moskwy Mniszkown, g-dy juz Dymitra ma jej zabito, tu-

multem Moskwa na Polaków tam bdcych rzucia si, a mi-
dzy inszemi na g-ospod Zyg-munta, odwanie im si ten bro-

ni, jako w desperowanych okazyach ostatnia nadzieja w broni,

ale gdy go Moskwa pod przysig ubezpieczya , e go wolno i

ze wszystkiemi ludmi puci miaa, bro zoy: dopiero wia-

roomcy, wicej sobie up i zysk ni sowo i Bog-a wac, dwu-
dziestu trzech ludzi jeg'o zabiwszy, tyle poraniwszy, i jego

sameg^o byliby dobili, g"dyby bya kochajca maonka sob
go nie zastpia i poty ich zapalczywoci na sobie nie wytrzy-

maa, póki si wici ran jej zadanych nie zmikczyli, te si za
jej nadgrodziy wielk saw affektu jej ku mowi. Petricius

lih. 2. Hislor. Moschovit. Zostawi z ni córki trzy, jedna

Jadwiga zakonnica S. Klary w Krakowie u S. Jdrzeja w roku

1617. Sawicki dedyk. ksiik. o wiecznem hlogoslawiestwie.

Drug Teofil, ta posza za Janusza ksicia Ostrogskiego ka-

sztelana Krakowskiego , Baran. Literae Ordinat. w Tarno-

wskim kociele wieczn fundacy uczynia na psalterystów, we-

sza do grobu w Tarnowie 1635. Trzeci Magdalen, ta gdy

sobie wiat zmierziwszy , w zakonn Karmelltask cilejszej

obserwy cinie si fort , w bramie si wiecznoci ogldaa w
r. 1621. której w Tarnowie brat Jdrzej nagrobek wystawi.

Starowol. in Monum. Zostawi synów trzech, Jdrzeja probo-

szcza i olficyaa Tarnowskiego, dziekana Opatowskiego, kano-

nika Krakowskiego , ten wdziczny Bogu za dobrodziejstwa,

wszystek si wyla na przymnoenie czci Boskiej : dla tego w
Tarnowskim kociele fundowa wikaryów, szko i szpital ; nad

to pewn summ zapisa, od której z corocznego czynszu, ko-
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cielny sprzt 1 apparat, w naleytym mój^by by<5 konferowany

polerze, kocioy take Opatowski, Biecki, Olpiski, Zalasso-

wski, Zocki ozdobi i nada, wiat poze«jna tak przysuywszy
si Bog-u w r. 1642. Starowol. hiMonum. Ze od S. Stanisawa

biskupa w oezywistem z cikiej niemocy niebezpieczestwie

by uzdrowionym , wiadczy jeg-o wotywa zawieszona na pa-

mitk tego dobrodziejstwa na Skace pod Krakowem. Drugi

syn Zygmunta
Zygmunt AIexander kasztelan Przemyski dziedzic na Scze-

karzewicach i 3Iclsztynie : Okolski go kasztelanem Sdeckim,
a potem Bezkim pisze, ale to u mnie pewna, e tych honorów
nie mia: bo po mierci, synów jego tylko kasztelanicami Prze-

myskiemi zwano , ale i to pewnoci nie ma , e by ten Zy-

g-munt z ksiny Zbarazkiej urodzony, syn ojczyzn kochajcy,

dla której pod Chocim wasnym kosztem suszny poczet ludzi

do boju uzbroi Zygmuntowi III. Królowi, to wiadczy Wa-
dysawowi IV. przeciwko Moskwie , Szwedom , Tatarom , Ko-

zakom , to Janowi Kazimierzowi Królowi pod Beresteczkiem,

wszdzie i zdrowiem i fortun swoj ojczystej wolnoci bro-

nic; posowa z Krakowskiego na konwokacy Warszawsk
1632. r. gdzie podpisa konfederacy generaln, z sejmu za
1647. komissarzem zapisany na rozsdzenie krzywd od pogra-

nicza W^gierskiego. Boskiej czci jak z serca przymnaa, do-

wodem tego jest konwent i klasztor 00. Reformatów w Za-

kliczynie , który z fundamentów >^^'murowa , i jamunami
szczodrze sustentowa. Tyme 00. na dokoczenie fabryki

kocioa pod Toruniem pewn summ i^^liczy. W^ dobrach

swoich Zota nazwanych koció wjstawi, insze za przybytki

Boskie
,^ to srebrem , to otarzami , to rónym apparatem ubo-

g'aci. Zona jeg-o Elbieta Kostczanka, córka Jana Kostki sta-

rosty Lipieskiego , z niej córka Maryanna Lanckorosklemu
starocie Nowomiejskiemu doywotnie poprzysiona , kollegio

naszemu Krakowskiemu u S. Piotra dziesi tysicy na fabryk
wysypaa w roku 1670. Histor. Coli. Synowie za trzej, Zy-

g-munt , Adam i Mikoaj
,
podobno bya i córka Alexandra,

która sobie Panieskie ycia obraa w zakonie S. Franciszka

w Tarnowie, ya jeszcze 1672. Z synów za Zygmunt umar
modo. Mikoaj Jan pod Chocimem z Sobieskim hetmanem
Turków wojowa, Histor. Coli. Crosn. by kasztelanem Prze-

myskim.
Adam wojewoda Smoleski , syn trzeci Zygmunta Ale-

xandra kasztelana Przemyskiego , zalubi sobie Franciszk
Opalisk wojewody Poznaskiego Krzysztofa i Czarnkowskiej
córk, ta mu powia czterech synów, Stanisawa, Piotra, Mi-
chaa i Jana. Z ych Micha kawaler S. Spiritus we Francyi,
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która g-odno w tein tam Królestwie tylko Principes sangui-

nis^ albo wysokiej familji Parentelalów poyka, a oraz g-eneral

w wojsku Francuzkiem, w wielkich respektach u Ludwika XV.
Króla Francuzkieg"o , atoli zszed bezzennie. Jan brat jeg-o.

Piotr biskup Poznaski , opjit Paradyjski , a przedtem bi-

skup Inflantski i sufiragan Poznaski , syn trzeci Piotra woje-

wody Smoleskiego
,
pikne z natury przymioty , okrasi nie-

pospolit cnot, wrodzon submissy, nieporównan ludzko-

ci, ukadnoci obyczajów, czem wszystkich serca do siebie

nakoni, osobliwie majestatu Polskiego, który pewnieby go

byt na najwyszym w tej ojczynie postawi stopniu godnoci,

gdyby bya mier niespodziana nie przyspiaa w r. 1722. le-

dwie rok na Poznaskiej prezydujc, pochowany w Warszawie
u 00. Missyonarzów , z alem wszystkich.

Stanisaw kuchmistrz koronny czwarty syn Piotra woje-

wody Smoleskiego, mia za sob Ann Tarown starociank
Goszczysk, z t spodzi córk Franciszk Wawrzecowi
Lanckoroskiemu ,

podkomorzycowi Krakowskiemu , starocie

Stobnickiemu zalubion, i synów dwóch, z których jeden

Adam wojewoda Lubelski , starosta Drohobycki , Doliski,

Zwoleski, Zotoryjski , rzadki bardzo przykad, aby kto tak

w modym wieku , i tak chwalebnie , wszystkie w ojczynie

funkcye zaszczyca, w r. 18. wieku swego rotmistrzem pancer-

nym, bywszy wprzód dyrektorem wojskowym w Radomiu, de-

putatem na trybuna koronny, posem na trzy sejmy, pod czas

interregnum , marszakiem konfederacyi województwa Lubel-

skiego , na sejm elekcyjny rotmistrzem tego województwa,

potem marszakiem konfederacyi Sendomierskiej , regimenta-

rzem partyi wojska koronnego, marszakiem generalnej konfe-

deracyi Dzikowskiej
,
po tych stopniach w dwudziestym dru-

gim roku wieku swego wojewod Lubelskim , tudzie marsza-

kiem trybunau Radomskiego 1737. Sprzysig si by doy-
wotnie z Dorot Tarown kanclerzank koronn, wdow po

Stanisawie Chomentowskim wojewodzie Mazowieckim , het-

manie polnym koronnym , ale sterilis z ni.

Adam Taro wojewoda Lubelski o którym tu czyni wzmiank iVze-

siecki, m by talentów niepospolitych , akceptacyi wielkiej, nie

tylko w wasnym narodzie ale i u obcych, jako we Francyi naj-

wysze mu honory wojskowe okazowane byy. Z maej okazyi

wzniecone sprzeczki poróniy go z famili na ówczas panujc,
do tego nakoniec przyszo i po dwóch pojedynkach, na trzecim

zgin od Poniatowskiego podkomorzego koronnego pod Warszaw,
niemajc wicej nad lat trzydzieci. — Krasicki.

Gabryel kasztelan Radomski , marszaek Królowy Kata-

rzyny, starosta Chemski, Chciski, Lubaczowski, Kowelski,

co zna<J 2 nagrobku jego , u Grzegorza Samboritana in Ept-
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gram. i w r. 1553. podpisa list dany Ustrzyckim , w Umie
roku by na weselu Króla Aug^usla. Orichow. tn paneg. Nu-
'ptiali ^ i Rojzius ^ iii Chiliust.

Jan krajczY koronny , starosta Pilznleilsk! , bral rodzony

Gabryela kasztelana Radomskiego, na weselu Zygmunta I.

Króla PoIskleg"o z Bon:| Slorcy; na koplje goni, z Kazimie-

rzem margrabi Brandebursklm , którego lubo dobrze w tej

sztuce wypolerowaneg-o, koplj z konia zwali. Bielski f. 540.

Z t swoj dzielnoci jeszcze sic^"; popisa na kongressie Wie-
deskim wielu monarchów Europejskich w r. 1515. k«;dy mu
wszyscy dank przyznali, z siy i m<;ztwa, Biel. fol. 531. kad
go inter p7'nesentes na licie Zyg-munta I. w r. 1531. u Pa-
pro, fol. 500. i u JSakiel. tv Miechów. li)^0. Jol. 630. mia
za sob Ann<; córk Tarnowskiego kasztelana Sdeckieg-o , z

któr dobra Krzy nazwane, weszy w dom Tarów, zostawi
córk jedn, która posza za Jerzego Jazowieckiego wojewod
Ruskiego i lietmana wielkiego koronneg-o. Paprocki pod her-

bem Leliwa i Abdank. Synów za dwóch, Jana 1 Mikoaja, z

tych 3Iikoaj cborzy Sendomierski , czyli jako chce Oricho-

vius in paneg. Nuptiali^ Przemyski w r. 1553. kiedy 1 z bra-

tem swoim Janem w licznej kawalkad assystowa na weselu

królewsklem : chwali go 1 ukasz Górnicki w swoim Dworza-
ninie fol. 167. ze by mi«;dzy dworzanami królewskiemi naj-

celniejszy, zona jego Jadwiga z Zmigroda Stadnicka: tylko si
jednak jedna córka po nim zostaa, Jadwiga skolligowana z Je-

rzym Mniszkiem , na ten czas kasztelanem Radomskim , a po-

tem wojewod Sendomiersklm. Paprocki.

Jan wojewoda Lubelski, starosta Pilznieski, syn drug-i

Jana krajczego koronnego, w którego lady wstpujc, dziwnie

by szczliwy i dzielny, w gonitwach z kopij, czego da do-

wód wedug Orzechowsk. na weselu królewsklem 1553. awr.
1557. juz chory Lwowski, z sejmu 1567. naznaczony ko-

missarzem do dystrybuty pieninej, Constit. fol. 147. (tene
czy inszy Jan by kasztelanem Maogoskim , starost Pllznle-

sklm w r. 1565. jako si podpisa na licie Króla Augusta
danym Miastu Lwowskiemu) zostawszy kasztelanem Radom-
skim, i starost omyskim, podpisa 1569. na sejmie Luhel-

skim restytucy Podlasza do Polski, Constit. fol. 154. i uni
Litwy z Koron, yb/. 170. pod który czas Król Zygmunt Au-
gust, puci mu w tenut dohra : AYojnie, Kodyniee, omazy
w Podlaszu, które dobra konferujc mu, chwali go w tym przy-

wileju, ze od modoci swojej nienadwcr/on wiar i maje-
statom usugi wiadczy. Jest len list królewski w Processie
rozgraniczenia midzy województwy Podlaskiem iBrzecia-
skietn.) ale on potem te dobra spuci pierwszemu ich possesso-

ToM L\. 2
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rowi , Eustachieimi WoowiczowI podkanclerzeimi Litewskie-

mu, krzeso Lubelskie wziwszy. W r. 1576. jedzi w po-

selstwie do Stefana Batorego ksi.'}z(;ela SiediiiiogTodzkiego, olia-

rujc mu od stanów Rzeczypospolitej Iron Polski, i przysig
na pacta convcnta od niego odebra, Constit. fol. 250. pod-

pisa take list tego Kr(5la przeciwko Gdaszczanom u Frid

walda. W r. 1586. na konfederacyi kaptura Krakowskieg^c,

wproszony, eby pod czas interregnum praw ojczystych prze*

strzeg-al , i mieszajcych pokój domowy powciga, nawet

tame dano mu moc, g-dyby jakie od postronnych potencyi na-

g-lio niebezpieczestwo, eby Maopolskie województwa pospo-

iilem ruszeniem do broni zwoa. Constit. fol. 401. W roku

1587. Zyg-muntowi IIL na elekeyi sprzyja, i za nim podpisa

edykt zjazdu Wilickiego, Constit. fol. 439. a potem i rad i

rk dobra ojczyzny broni, w Krakowie w ten czas obecnym

bdc, kiedy Maxymilian arcyksie Austryi od drug-iej strony

obrany ju by w granice Polskie wtargn. Constit. fol. 442.

Dwa razy luby maeskie ponawia, pierwszy raz z Lezesk,
ta mu powita dwie córki , dru^i raz z Agnieszk z Pieskowej

Skay Szafracown wojewodzank Sendomiersk, i z ni mia
synów i córki. Z córek jego jedna skolligowana z Starzecho-

wskim podkomorzym Podolskim , drug^a z Stanisawem Brani-

ckim miecznikiem koronnym, trzecia Jadwiga z Piotrem Balem

podkomorzym Sanockim , ta bya z Szafracowny urodzona , z

synów jeg-o Jan starosta Pilznieski, ycie to w modym wieku

skoczy w r. 1594. Joan. Daniecki Epicedia. Trzyma ten

wojewoda pod interregnum na pograniczu Wgierskiem 800.

jezdnych i tyle pieszych. Biel. fol. 651.

Piotr Alexander wojewoda Lubelski, starosta Pilznieski,

syn drugi Jana wojewody Lubelskiego z Szafracowny , ta

oyydowiawszy , o niczem bardziej nie mylia, jako eby si

bya z kocioem katolickim pojednaa, do tego i temu synowi

swemu Piotrowi powodem bya , e i on Rakowskich bdów
odstpiwszy w^ r. 1615. do prawowiernej owczarni powróci

si w raz z matk, i t przezacn famili znowu na tor prawdy

i wiary katolickiej wykierowa, z któreg^o niegdy w dziadu

swoim wyczya si ; chciaa pobona matka i córk Baloyy,

to przykadem swoim to Macierzysk perswazy do teg-o na-

koni, ale wszystkie zabiegi skutku podaneg-o nie wziy.
Cichoc. Allou. Osecen. lib. 1. cap. 12. By ten Piotr Ale-

xander wprzód kasztelanem Lubelskim, Pan na dobro ojczyzny

przezoru wielkiego , we wszystkich funkcyach na siebie woo-
nych dzielny, jako z sejmu 1629. zapisany, zasiada nasadach

fiskalnych trybunau Radomskiego, Constit. fol. 12. z konwo-

kacyi Warszawskiej delegowany do rewizyi skarbu koronnego,
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Acta interregni ^ z sejmu 1638. koniissarz do rozeznania gra-

nic mi(;dzy wojewódzlwy Podlaskieni, Lubelskiem, i Brzeskiem
Litewskiem, Const. fol. 25. w r. 1648. podpisa elekcy Jana
Kazimierza Króla. Dwa razy luby maeskie ponawia, pier-

wszy raz z Dzlalyilskij wojewod/.ank;j Cliclminsk} wedug- Ba-
ranów, rozumiabym, ze albo Mikoaja, albo Stanisawa Dzia-

yskich wojewodów Cbemiilskicli córk, z lej by syn Jan.

Drugi raz z Jadwig.-^ z Brzezia Lanckoroilsk , bodaj nie Hie-

ronima owczego Sendomierskiego córk, z tej si(^' zostay

dwie córki
,
jedna z nieb ukaszowi Czermiskiemu , kasztela-

nowi Zawicbojskiemu , Helena Stanisawowi Gozdzkiemu, sta-

rocie Styckiemu zalubione , i synowie czterej , Karol , Sta-

nisaw , Zygmunt i Ale.vander: byoc icb wprawdzie wicej,

ale modo pomarli
,
jako Wadysaw, Kazimierz, Stefan 1630.

w szkoach akademji Krakowskiej , 31ikolaj , którego gdy z cu-

dzych krajów powraca, w Lowanium w r. 1632. zabito.

Jan wojewoda Sendomierski, a przedtem Lubelski, z tego

si przesiad na Sendomierskie w roku 1665. syn Piotra Ale-

xandra wojewody Lubelskiego z Dzialyskiej , zczy si by
doyw^otnie z Ann córk Mikoaja ksicia Czartoryskiego

wojewody ^Voyskiego , ta mu powia dwie córki , Izabell z

Benedyktem Sapieh
,

podskarbim wielkim Litewskim zmó-

wion, jest jej szczodrobliwoci na honor Boski pamitka w
kociele naszym Brzeskim, nalewka z miednic srebrna, ornaty

i insze ozdoby w r. 1679. nadane. Annuae Coli. Drug, która

sobie Panieskie ycie obraa w zakonie Panien Wizytek w kla-

sztorze Krakowskim, i ksieni bya w r. 1702. Synów czte-

rech : Bartomieja , Jana , 3Iikoaja i Kazimierza. By ten Jan

ojczynie w rónych okazyach dobrze zasuony, przeciwko

Moskwie, Turkom i Abazy Baszy, Szwedom w Prusiech, prze-

ciwko Kozakom i Tatarom mnie stawajc , wspominaj go
Konstytucye 1661. fol. 27. 1674. Jol. 14. Do Czstochowy
do obrazu Matki Boej cudami wsawionej da statut srebrn.

N{eszpo7^k. p. \2. fol. 329. Druga ona jego Krystyna Zbo-

rowska, kasztelanka Owicimska.
Bartomiej biskup Poznaski, syn Jana wojewody Sendo-

mierskiego , wprawdziec eby si by uchyli od prelatur i ho-

norów duchownych , wstpi ad Congregalionem Missiona-

riorum Galliae , i tam witobliwie ycie prowadzc , zasuy
to sobie, e komissarzem rzdzi ich w Polszcz kongregacyt:

nie moga si jednak dugo tai cnota jego , August U. Król

Polski do infuy go Poznaskiej posun, nie tylko o nic nie

zabiegajcego, ale i \^^'amujcego si, tak dalece, e go a
Rzymskim rozkazem, eby j przyj, przycisn byo trzeba.

Pozna to z tego , co pisze do niego kardyna PaulucI , w te
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sowa: Opinionem^ quam SancAissimus de eait/ta^ 7nnhorum-

que sermonibus celebrala turlute Tua jam pridcm merilo ge-

rebat ^ Epistoa Tua ad suam Sanctitatem scripla^ maaime
conjrmauit. Quod eniin Te nullius pretii hominem appellus^

et ad Episcopale inumts obeundum incptum , id pro magno
probitatis modestiaeue Tiiae argumenlo sua Sanctitas ha-

buit. Quawbrem etsi plurimum tandat Chrislianam humili-

tatem Tuam , Tuo tanien desiderio satisfucere non posse

censet ; itno Te cum super quocunque voto^ a Te quomodoli-

bet misso , de non acceptanda uUa Ecclesiastica dignitate^

quajnvis spnnle oblata^ nec non quocunqie juramento j si

quod forsan ea super re praestiteris ^ ita^ ut illis non ob-

stantibus , ad Posnaniensem Cathedram assumi liber ac li-

cite possis et valeas^ dispensare^ votumque et juramenttim

hujusmodi Tibi ad effectum praedictum benigne relajrare

eonstituit. Spectata est Sanctissimo prudentia Tua cum sin-

gulariDivini honoris Zelo conjuncta: i tam dalej. Zyt na tern

kisbupslwle od r. 1710. do r. 1716. tak, jako na dobreg^o pa-

sterza naleao, sam do ludzi z ambony kaza, liibo ycie jej^o

pobone za najlepsze kazanie stao. Publiczne excessa kara
przykadnie , i owszem sami si niektórzy od zych uczynków
powcigali, na sarn obecno jego. Usycha od alu gdy co

usysza zdronego od praw i przykaza Boskici, a po apostol-

sku, nic si na adne respekta nie ogldajc, i najwyszym
wadzom jnówi prawd, gdzie szo o Boga ; w drodze z War-
szawy do Poznania, poszed na drog wiecznoci.

Jan, Kijowski, a potem Poznaski biskup, syn drugi Jana

wojewody Sendomierskiego, modsze lata w zakonie Soc. Jesu

polerowa, w kapitule potem Krakowskiej arciidyakonem za-

siada, z tej do infu wzity 1717. a z Kijowskiej na Pozna-
sk przesadzony w r. 1722. koniec ycia i pasterskiej funkcyi

odebra w r. 17f32. a sukcessora na tej katedrze, Stanisawa

Hozyusza. By ten Jan pobony , nikomu nie naprzykrzony,

submissyi przedziwnej , w yciu swojem wstrzemiliwy , na

ubóstwo miosierny, boso w kapie pod czas Jubileuszu w Kra-

kowie kocioy obchodzi z zbudowaniem wszystkich.

Mikoaj, czenik Litewski, syn trzeci Jana wojewody Sen-

domierskiego
,
posowa na konwokacy 1696. kdy podpisa

konfederacy generaln Warszawsk, zczy si by doywo-
tnie z Helen Jana Og"iskiego wojewody Poockiego, i het-

mana polnego Litewskiego córk, wdow po Izajkowskim mar-

szaku Kowieskim, atoli z ni adnego potomstwa nie byo.
Kazimierz, starosta Gosczyski czwarty syn tego Jana, \mo
voto mia za sob Ludwik Zeleck, owczank koronn, ^a-
uski Mowy róne Jol. 16. i (S7, z niej córka jedna, posza za
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Pawa Prazuiowskicj^o starost om/yskicg-o : i syna Józefa,

2do voto pojij Franciszka ksirznlczk(^' Winiowicck, wojewo-
dzank Bezk, ta mu powia te córki, Ann«;, Stanisawa Tara
kuclmiistrza koronnego , Maryann(; Zygniunla Dziayskieg-o
dziedzica dóbr Kurnickicli maonki , i Helenf^* pann. Józef,

syn Kazimierza, take starosla Goszczyski, z Meciskiej zo-

stawi dwóeli synów, z tyclj jeden MIclia , oljra solnie zakon

Kaznodziejski, do którego wstpi, drugi Adam starosta Go-
szczyski , wkroczy w zwizki ma/eskie z 3Krzejowsk ka-

sztelank Zakroczymsk.
Karol, drugi syn Piotra Alexan(]i'a wojewody Lubelskiego

z Lanekoroiiskiej , najprzód wojewoda Lubelski, które krzeso

spuciwszy bratu swemu rodzonemu Stanisawowi , wzi pie-

cz mniejsz koronn, juz nawet po mierci Donbofiia spada
na niego i wielka, ale nim do sejmu przyszo, on tym czasem

ycie swoje zapiecztowa 1703. zona jego z Babina Pszon-

czanka , Adama podkomorzego Lubeskieg'o , herbu Janina,

córka, ta mu poAvia te córki : Jadwig Janowi Lanckoroskie-

mu kasztelanowi Radomskiemu: Dorot Iwo voto Stanisa-

wowi Chomtowskiemu , wojewodzie 3Lizowieekiemu , Iietma-

nowi polnemu koronnemu, Ido voto Adamowi Tarowi, wo-

jewodzie Lubelskiemu : Teres pierwszym zwizkiem Alexan-

drowi Przyjemskiemu podstolemu koronnemu, drugim Franci-

szkowi Wielopolskiemu wojewodzie Krakowskiemu zalubione

:

Elbiet ta sobie Panieskie ycie na wiecie obraa : Ann
Angel i Magdalen , te zakonn j)rofessy Bogu si na sub
powiciy, w klasztorze Krakowskim panien Wizytek, z któ-

rych jedna na now fundacy do Lublina przeniesiona , temi

czasy klasztor ten rzdzi, i syna Adama. Powróciwszy ten Ka-

rol z cudzych krajów, uda si na dwór Jana Kazimierza Króla,

od którego wzi starostwo Styckie; na sejm abdicatioms

postem bdc , zdolny do najwyszych urzdów pokazawszy

umys, czciej potem t funkcy piastowa, na trybunale ko-

ronnym deputatem zasiada, ba i marszakiem , a podczas in-

terregnum po mierci Króla Michaa, sdzi kapturowym Sen-

domierskim , i tyche sdów marszakiem ; w teme wojewódz-

twie tak mia u wszystkich mio i estymacy, e go zgo-

dnemi kreskami , na podkomorski urzd upraszay braterskie

aflekta , ale on sullragia swoje chtnie wszystkie spuci na

Marcina Dbickiego. Na komissy Lwowsk z tego woje-

wództwa delegowany, eby si bya ponnie nie rozesza swoim
przemysem wyrobi. W^e wszystkich za ych sprawach, s-
dach tak trybunalskich, jako i piecztarskicli, witobliwie tego

przestrzega, eby Bóg" by w cale i sumienie, Inaczej si ni-

gdy do modlitwy nie rzuci, tylko klczc albo stojc i z od-
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kryt g^ow, by tez w najcisze mrozy; koció w Winiowy
z fundamentu wywiód, nada, i ozdobi rónym apparatem

kocielnym, tame szpital dla ubog-Ich wystawi, do Czsto-

chowy krom innych upominków, odda Matce Boskiej, dwa
lichtarze zote. ISieszpork. p. 12. jT. 329. Przeczuwszy mier
blizk od dworu si królewskiego do Lublina uchyli, kdydys-
pozycy wszelak , tak co do fortuny jako i do duszy uczyni-

wszy, g-dy nad konajcym psalm miserere mówiono, on mow
im przerwawszy , zawoa : Jam misertus est mei Deus , i

wkrótce potem skona: ciao jeg-o w Lublinie u 00. Reforma-

tów zoone ,
jakom sysza , do tych czas nieskaone , dnia

ostatniego oczekiwae bdzie.

Adam wojewoda Lubelski , a przedtem stolnik koronny,

starosta Stycki , Boski i Janowski , syn Karola podkancle-

rzego koronnego, m jak w radzie, tak i w rku silny, m-
ztwa swego da dowody w wielu okazyach, osobliwie jednak

pod Kaliszem przeciwko Szwedom. Rady jego doznaa ojczy-

zna, to kiedy posowa na róne sejmy, I na konwokacy w r.

1696. gdzie podpisa konfederacy generaln; to kiedy woto-

wa w senacie, albo na komissyach zasiada, umar 1719. dal-

szym honorom , które go czekay i przysugom ojczynie , wy-

darty; ona jego druga, Maryanna Potocka, Felixa kasztelana

Krakowskiego i hetmana wielkiego koronnego córka, która bya
\mo voto za Stanisawem Jabonowskim obonym koronnym,

ale z niej adnego potomstwa nie byo, ta mu nagrobek wysta-

wia u 00. Reformatów w Lublinie. Pierwsza za Dorota

Borkowska Duninowna kasztelanka Poaniecka, z tej syn Ka-

rol starosta Stycki marszakowa na komissyi Radomskiej , i

posem stawa na sejmach, ona jego Grabiska kasztelanka

Sanocka.
W kocu wspomniany Karol z Grabiskiej zoslRwil syna Andrzeja

starost Styckiego. — Krasicki.

Stanisaw najprzód kasztelan ZawichojskI , a potem wo-

jewoda Lubelski , syn trzeci Piotra Alexandra wojewody Lu-

belskieg-o z Lanckoroskiej, rotmistrzem pod Wiedniem i Stry-

goniem stawajc , z mztwem si swojem na Turków chwale-

bnie popisa ; z ask marszakowsk w trybunale koronnym

zasiadajc , sprawiedliwoci i susznoci samej w dekretach

swoich przestrzega , komissarskle funkcye na siebie woone
piastujc, zawsze w nich dobra ojczyzny upatrowa : z sejmu

Lubelskiego 1703. komissarzem zapisany, do odbierania i zre-

widowania skarbu koronnego, Constit. fol. 13. Rok 1705.

ostatnim by terminem ycia jego. Zrczy si by pierwszym

lubem z Teres Chemsk, podstolank Krakowsk, ale z ni
bezdzietny; drugim lubem z Teres Borkowsk Duninowna^
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kasztelank Poanieck, z lej sl«; zostao pice córek, Anna z

Franciszkiem Cetnereni wojewod Smoleskim , Magdalena

Imo voio z Franciszkiem Szembekiem, stolnikiem koronnym,

2do z Jerzym LuLomirskim, wojewod Krakowslgm, Konslan-

cya z Józefem Mniszech , marszakiem wielkim koronnym, do-

ywotnie zmówione: Czwarta Franciszka ycie swoj po!?wi«v

cia Bogu w klasztorze Sendomierskim zakonu S. Benedykta,

który temi czasy ksieni rzdzi z wielk roztropnoci I y-
cia witobliwoci. Pita Ludowika, zakonnica S. Norberta

w Busku.

Jan wojewoda Sendomierski, a przedtem Lubelski, Ka-

mieniecki, Latyczewski , Medycki, Sokalski starosta, syn Sta-

nisawa wojewody Lubelskiego z Borkowskiej, z funkcyi które

na sobie utrzymywa, pozna jego zasugi w ojczynie. Poso-
wa albowiem w modych leciech na sejm koronacyi Augusta
wtórego

,
pukownikowa regimentowi konnemu , a potem z

rady Warszawskiej i pieszemu ; marszakowa w trybunale ko-

ronnym 1711. Wzi potem podstolstwo koronne i starostwo

Grabowieckie, w r. 1717. generaem leitnantem zosta, a we
trzy lata marszakiem trybunau koronnego , na komissyi Ra-

domskiej kilka razy komissarzem stawa, po dwakroe tame
ask piastowa. Deputatem do Konstytucyl naznaczony 1718.

i 1726. gdzie wielkiej pracy w korrekturze trybunau i w ordy-

nacyi ksiztwa Kurlandzkiego dooy; ju by i wielkim posem
do Rzymu naznaczony w interesie opactw, ale to potem trakta-

tem w Polszcz zakoczy. adnej w ojczynie okolicznoci,

publiczneg"o interesu nie byo, którego ])y on, albo nie dotar

zupenie, albo nie ulacni, na kocioa Lubelskiego 00. Mis-

syonarzów fabryk, znaczn summc powici. Trzy razy luby
maeskie ponawia, pierwszy raz z Mary Lubowieck staro-

ciank Owicimsk , ale si to maestwo rozeszo , drugi

raz z Elbiet Modrziejowsk podskarbiank nadworn koronn
pozosta wdow po Alexandrze Laszczu wojewodzie Bezkim,
trzeci raz z Elbiet Branick wojewodzank Podlask, która

pierwej ya z Xawierem Potockim starost Sokalskim, wszake
z adn potomstwa nie zostawuje. Brat jego rodzony Hiero-

nim po odprawionej deputacyi na trybunale koronnym w roku

1717. modo i ])ezenny przeniós si na inszy wiat, w Kazi-

mierzu u 00. Reformatów pogrzebiony.

Po mierci trzeciej ouy Bmniekiej
,

pojjjl Taro wojewoda Sendo-

mierski czwart Krasiiisk kasztelank Wilick ale i z t potom-

stwa niezostawi , umar r. 1754. pozostaa za maonka ponowia
luby z Antonim Lubomirskim wojewod Lubelskim

,
póniej w r.

1778. wojewod Krakowskim a w r. 1780. kasztelanem Krako-

wskim którego te roku y przesta. — Krasicki.

Alexander, kasztelan Zawichojski , starosta Nowomiejski,
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syn czwarty Piotra AIexantlra wojewody LubelskIeg'o z Lan-

ckorosklcj, umar 1C83. mia za sobjj Joann z Szlembergu

Kostczank(;, Stanisawa Franciszka Kostki starosty Lipieskie-

go córk , z tej zrodzi cztery córki , Teres Alexandrowi Po-

tockiemu wojewodzie Smoleskiemu , Konstancy Podosklemu

podkomorzycowi Róaskiemu zalul)ione, Ludowik i Kata-

rzyn zakonnice S. Benedykta w Jarosawiu , z którycli jedna

emi czasy gdy to pisz, rzdzi tameczny klasztor ksieni, syn

za Kazimierz, zona jego Ossoliska, oboje jednak modo po-

marli , z okazyi , ze im niedyyied domowy od kogo rozdra-

niony, dwócb synóyy rozszarpa. Duryeiu. Niezesza pami
fol. 90. Zygmunt, starosta Pilznieski, syn tego Piotra Ale-

xandra wojewody Lubelskiego z Lanckoroskiej , zszed z tego

wiata w r. 1689. zona jego brabianka Tarnowska, z której

si zostao trzecb synóyy, Józef take starosta Pilznieski, temu

ona cudzoziemska de Lerenkej tylko córk powia Teres, która

\mo voto ya z Przebendowskim kasztelanem Elblskim , 2</o

z Potuliekim wojewod Czerniecboyy skim : Jan drugi syn Zy-

gmunta starosty Pilznieskiego , ten z Wilczewsk pozosta
wdoyy po Kuropatnickim, nie zostawiwszy adnego potomka,

yyszed modo do grobu. Trzeci Franciszek, kasztelan Lubel-

ski, starosta Wieluski, deputat na trybunale koronnym, w r.

1726. dni i lata syyoje zakoczy w r. 1731. po którym wzi
kasztelani Lubelsk Józef Sotyk , Modzianowska kasztelanka

dyyie mu tylko córki powia, z którycb jedna yyydana za Kuro-

patnickiego, ale si rozwiodo to maestyyo, potem posza za

Micbaa Morsztyna kasztelanica Radomskiego , druga Teresa

yje z Rudziskim kasztelanicem Czerskim. Krom tych jeszczem

si doczyta, e Jadwiga Tarowna bya za Bartomiejem Le-

skim. N. Taroyyna by.^i za Jdrzejem Cbodkieyy iczem pod-

stolim Liteyy skim , Genealog. Chodkieiu. koo roku 1576.

N. za Maciejem Ogiskim owczym Litewskim, o tyme cza-

sie. Genealog. Ogis. N. mia za sob Helen Morsztyno-

wn. Magorzata bya za Janem Myszkoyyskim , kasztelanem

arnoyyskim.
Adam starosta Goszczyski, Skalski, Brzegowski, z Salome Mie-

rzejewsk mia potomstwo , córk Ew za Stefanem Dombrowskim
kasztelanem Czechowskim, i synów dwóch : Bona w en tur sta-

rost Brzegowskiego , i Szymona starost Skalskiego, który z

Maryann lliiisk , spodzi , córek trzy : Agnieszk za generaem
Oskierko, Balbin i Maryann panny, synów trzech: Jana sta-

rost Skalskiego. Floryana z Konstancy Wojczyiisk oenio-
nego, i Kazimierza. Jan hrabia Taro syn Szymona starosta

Skalski , ten wszed w luby maeskie z Maryann Klonowsk
z któr mia syna Jana Kantego. — fVieldek.
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TARx\AWA HKKB.

Krzyi szeroki biay bye powinien w czerwonem polu, przy

nim nizko z boku ieweg-o tarczy, kslyvc rojkami obiema do

krzyów obrócony , barkiem do tarczy
,
jakby stojcy na je-

dnym rog;u , óty czy zoty, na bemie pl(;c piór slruslcb, tak

go opisuj: Papj'oc. iv Gniazdzie fol. 99. O herbach f. 454.

Okol. tom. Z. fol. 220. Biel. fol. 188. Klejnoty fol. 86.

Wszyscy si ci autorowle na to zgadzaj, e ten lierb z Rodu
wyspy do Polski przyniesiony, ale w Polszcz naszej, nazwiska

teg^o Tarnawa naby , od góry Tarnawy
,
pod któr za powo-

dem rycerza mcneffo te^o berbu, Polacy znaczne zwyci«;zlwo

z nieprzyjaciela odnieli, ksiyc take w Polszcz do krzya
przydany, wedug Papro, od Bolesawa drugiego monarciy
Polskiego, kawalerowi odwanemu EoffusawowI koo r. 1068.

atoli co si Rodu wyspy tycze, na tej nie rycbo kawalerya S.

Jana Jerozolimska , któr dzi 3Ialtanskiemi zowlemy , bo a
w r. 1308. osiada, wedug autorów, a u nas w Polszcz, e
ju dobrze familiancl berbu Tarnawa przed tym rokiem zago-

cili
,
pozna :; JSahtel. Miechów, gdzie fol. 70. pisze, e Bu-

dj^Tioj Tarnawczyk wie Goresawice da, darowa klasztorowi

Miecbowskiemu , koo r. 1220. i z tego, e Jan tego berbu

w r. 1258. z dziekana Gnieznieskiejro wzity by na arcybi-

skupstyyo Gnienieskie ; o tym pisze Damalewicz in J^itis

Archiep. Gnesn. e wezwany by do Rzymu od Alexandra IV.

Papiea, i tam od niego konsekrowany (wszake Jnniciiis rok

kadzie 1260.) zaraz na pocztkach swoich w arcbidyecezyi

rzdów, zasta dobra spustoszone, tak w Wlelklej-Polszcze od

wojska Polskiego, jako i owicki klucz od Litwy a am za-

ciekej, a ogniem i mleczem wszystko pustoszcej. Bolesawa
^VstydlIwego ksicla Polskiego, o to e Pawia biskupa Kra-

kowskiego wzi w sekwestr, cenzurami kocielnemi oboy,
i przymusi do tego, e nie ylko puci go wolno, ale te je-



26 Tariiawiski—Tariioi¥ski.

szcze dwiema Sty grzywien srebra ukontentowa: sekt biczu-

jcych si, która tu z Francyi do nas zabiega, z Polski wy-

pdzi: wyzu si ze miertelnoci w r. 1271. jak insi chc:
by ten Jan i nauk i cnot u wszystkich w wielkim szacunku.

Herboioni.

Boruckie Kleczkowski^ SryjeTiski^

Broniewskie Malczewskie Tarczewski^

Bystranie Petryk, Targowicki^

Galzowskie Radliskie Tudorowieckie

Gorzkowskie Sinickie Zajczkowski,

Jagniski, Sianka^
iuropat/icki i Maachowski przydaj Peti^ykoicskich

,
jako równie

do herbu tego nalecych.

^WSiVivSiW^\L%. herbu Janina e w Kaliskiem województwie.

O Alexandrze Tarnawskim jest Konstytucya 1609. fol. 895.

jeden z nich g-dy Roman Sanguszko hetman Litewski , Uy
miasta dobywa

,
pierwszy na mury tej fortecy skoczy.

Tariia^¥Ski herbu Sas^ w Sanockiej ziemi. Stanisaw

Tarnawski kanonik Przemyski , mz uczony , I w ksigach si

kochajcy, których znaczn liczb po mierci zostawi. Miko-

aj brat jeg-o , spodzi syna Stanisawa chorego Sanockiego©

z Stadnickiej, z Humnickiej za Józefa, Zygmunta. Jdrzej

brat Stanisawa i Mikoaja, zrodzi syna Mikoaja, i w naukach

i w rycerskich dzieach poleru znaczneg-o, ludzko przy tym

ku wszystkim wielka si w nim wydawaa
,
po mierci pocho-

wany w Demblcy ; zostawi z Prochafisklej Anny potomstwo.

Krzysztof brat jego rotmistrz pod Poocklem i Wielkoukami
za Stefana Króla , na ubogich miosierny , zy bezzennie. Józef

zakonne sobie ycie obra. N. synowiec Krzysztofa
,
poj So-

jeck. Stefan chory Zydaczewski pose na sejm 1670.

Xariioiviecki herbu Topor ^ w województwie Sendo-

miersklem. Z tych jeden by rotmistrzem w Moskwie pieszych

ludzi, na wszystkich expedycyach za Stefana Króla. Jakób Ale-

xander z Lenika Tarnowiecki w województwie Krakowskiem

1674. Anna Jdrzeja Komlana pisarza grodzkiego Krasnosta-

wskiego maonka. N. marszaek dworu u ksiny z Zasa-

wsklch marszakowy koronnej Lubomlrsklej umar 1696. ley

w Krakowie u S. Piotra. Stanisaw, ona jego Skoruclanka

Katarzyna, Anna bya za Ludwikiem Niwlckim, druga za An-

tonim Bogdaskim podczaszym czyckim.
R. 1778. Józef Tarnowiecki podstaroci Sanocki z Rylskie/ syn

jego Jan poj uszczewsk — córka Józefa za Zaskim. —
Przypisy Krasickiego

.

TariftOi^stLi herbu Bogorya , w Kaliskiem wojewódz-

twie
;
jedneje dzielnicy z Gwiazdowskiemi. Jan Tarnowski
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proboszcz Pyzdrski , drug-I pisarz ziemski Kaliski w r. 1518.

na licie kocioa Broniszowskiego podpisani.

TariiOi¥Sk.i herbu Jelita^ w województwie Sieradzkiem.

Jan Tarnowski z ziemi Wieluskiej deputat na trybuna ko-

ronny 1694. Jan kanonik Gnienieski , kanclerz Kujawski,

proboszcz Piotrkowski viceprezvdent trybunau koronnego 1 721

.

i 1725. Maciej w województwie Sieradzkiem 1674. r. Teresa

Stanisawa Mikoaja Kobielskieg-o owczeg'o Rawskieg-o ma-
onka. N. kasztelan Konarski, któreg-o synowie ludzie rycerscy.

TariioiYski herbu Leliwa, w Krakowskiem wojewódz-
twie i w Ruskiem , dom staroytny i w zasugfi i w honory w
tej ojczynie jeden z najpierwszych. ^Vszyscy si na to zg-a-

dzaj, ze od Spicimirza który tu od Renu do ojczyzny naszej

przyszedszy osiad, swój pocztek ta przezacna familia wzia,
czego popiera Dugosz : sub tempore J^ladislai primi adve-

nit ^ Spicimirium primarium aucorem habuit, qui ex prisco

ignile deferebat ^ dum ex Rheno vem^ sed processu dierum^

tn ea domo Polonorum
, quae defectuosam lunam cum stella

deferebat, se conjunxit et inwit; in qua viri protdi ^ indu-

striosi^ Reipubl. studiosi. Z tego wnie trzeba, ze ten Spi-

cimir nie przyszed do Polski z herbem Leliwa, ale ze go tu za

swój ojczysty przyj, i e Leliwa w Polszcz juz dobrze kwi-

tn przed przyjciem jeg-o. Drug-a, czas przyjcia Spicimiro-

wego do tego Królestwa zwalaj na rok 1280. a Dugosz pi-

sze , ze jeszcze za ^Yadysawa pierwszego , to jest za Wady-
sawa Hermana, którego mier przypada na rok 1102.: przy-

daje Paprocki i inni , ze ten Spicimierz zaoy wie od sweg^o

imienia nazwan, któr potem darowa arcybiskupowi Gnie-

nieskiemu, wedug Crom. ib. 5. Ale si w lem myl, bo

ten Spicimir by inszego herbu , i przodek Ayszystkich Ogo-
czyków, od któreg"o kwitna familia Ogonów, jako Dugosz
wspomina w bistoryi syyojej Pawa Spicimiera Ogona. Przo-

dek za domu Tarnowskich, nie rycho potem w Królestwie

naszem zawita, jako si zaraz powie.

Spicimir, najprzód wojewoda Krakowski, z któreg-o krze-

sa przesiad si na kasztelani Krakowsk w r. 1330. z tym
si tytuem podpisa na licie Kazimierza Wielkieg-o u askiego
w statucie fol. 167. Ten wedug- ff^arszawickiego Ora. de

Laud. Tarnów, i obzyski in Acroam. zaoy dwa miasta,

Tarnów i z zamkiem i Melsztyn, na co przywodz i przywileje

klasztoru Przeworsklego w r. 1391. Tene obzijn. powiada,

e mia za sob Gertrud córk Bolesawa ksicia Siera-

dzkiego i Mazowieckieg-o, siostrzenic Leszka Czarneg-o i Wa-
dysawa okietka monarchów Polskich. Do tych faworów
przyszed by ten Spicimier u Wadysawa okietka Króla Pol-
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skiej^o, z tej okazyi. Gdy ten monarcha z tronu wyzuty, i z

ojczyzny wypdzony, cudze kraje potyrac musia, trafi nad

Uenem na ojca Splcimlrzowe^o, któremu gdy si pouTale zwie-

rzy, g-odnoci w sobie utajonej i niedoli, ze z ojczyzny, for-

tuny, i tronu, wyrzutkiem zosta, od tego mile przyjty, szczo-

drze przez czas niemay w domu u siebie by traktowany.

Wdziczny tej aski okietek, bo g-dy si burza w Polszcz na

niego ugaskaa, a on do zupenej i spokojnej possessyi korony

przyszed, jednego z synów swego dobrodzieja, to jest Splci-

mira do Polski wprowadzi, w dobra obszerne opatrzy, w ho-

nory wyniós, i w kollig-acy z sob; co chyba dopiero by
mo^o koo r. 1305. ile ze wedug wszystkich historyków na-

szych, dopiero w tym roku Wadysaw okietek na tron si
Polski z swego wygnania wróci. ebymy za utrzymali po-

wag Dugosza wzwy przytoczonego, lubo nie przecz, ze ten

Spicimir skoillgowany by ze krwi blizk tego okietka, atoli

ze mia i drug- zon , bo raczej pierwszym zwizkiem zczy
si by, z Parentelatk herbu Lellwa , trzeba przyzna ; z któr
na dom syyój i sukcessorów swoich przyj herb Lellwa

,
jako

Dugosz wiadczy, lubo ja indziej dowodziem, ze herb Le-

llwa i w cudzych krajach jest wiciom domom zwyczajny, dla

tego mógby mówi kto ze ten Spicimir , z herbem Lellwa do

nas zawita. Ze za nie prdzej przed rokiem 1305. moe si

potwierdzi t genealogi , któr niej kad z klasztoru Prze-

worsklego.

Jan z Melsztyna kasztelan Krakowski , syn Spicimira do-

piero wspomnionego po którym to krzeso osiad po mierci

ojca w r. 1336. z yciem si tem poegna w r. 1352. jakom

dowodzi w pierwszym tomie, pisze o nim Dugosz w te sowa,

Jasco de Mehztijn Castellanus Cracovienst's vir frugi ^ tn-

duslrius et in Repuhtica magm et experti zeli^ in Guberna-

torem Uli adjunctus (to jest Kazimierzowi Wielkiemu synowi

Wadysawa okietka) , ex cujus sententia et ordinatione ad-

ministratio totius Regni saluhriter dirigehatur^ cujus quo-

(jue providentia magnoe opes brevi congestae et uerariuni

locupletutum. To mówi \ Kromer i Inni, on take miasto Ja-

rosaw na Rusi zaoy , które teraz i murem opasane , i w ko-

cioy, klasztory, dosy ozdobne widzlemy. Fundowa koció
. 3Iagorzaty na Stradomiu , Pruszcz fol. 61. i do fabryki

kocioa . Katarzyny w Krakowie sia si przyczyni. Prze-

wodnik f. 124. ona jego Zofia, u JSakiel. w Miech. f. 441.

z niej synów zostao si czterech, o których niej. Starowa,

in Bellat. Sarmat, fol. 88. takie mu elogium przypisa. Joan-

nes Melstinus vir grauis et prudens et amans Reipubl. ,
qui

pro yiadislao octico contra Boemos Regnum Poloniae
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possidentes^ saepius strenue pugnavit^ et in Silesiam Regem
cum suis cohortibus secutns ^ ad Costinum magna fortiln-

dinis suae praehuit ejiempla. Casimiroque Magno^ post ohi-

tum patris ^ sccptra Poloniae capessente
^
juveniUum ejus

consiiiorum datus fail a toto procerum cotwentu modera-
toi' : cujus Ule consilio dibgenter uhique praedones et in-

festatores publicariim viarum perqtiisivtt^ exquisitisque sup-

pliciis affecit: atque sic domesticis malis oppressam patriam
iiberauitj priusquam cwternis maiius admovisset. Cum ita-

que Boleslaus Russiae Dux veneno extinctus esset , et Ca-

simirus Melstmii suasu cum exercitu ud occupandam pro-

vinciam^ et expugnandam Leopolim wisset, Molstinius non
modo consilio eum suo uhique juvit, scd etiam manu stre-

nuus^ cunctis exemplo praefuit: et Russia tunc Poloniae in

toto subjecta^ Casimiro cessit^ et in Jormam provinciae red-

acta esi.

Jan z Melsztyna kasztelan Krakowski w r. 1376. Rafa
Jarosawski, dziedzic na Przeworsku w r. 1462. klasztorowi

Miechowitów w Przeworsku, od dziada swego fundowanemu,
czynic aukcy fundacyi, chcia eby byli ojcowie tameczni pa-

mitk mieli przed Bog-iem, tak na jego dusz«;, jako i przod-

ków swoich. Wylicza ich tedy az do pitej generacvi, gdv tak

w swoim licie mówi, który znajdziesz u Nukielskiego w Mie-
chów, fol. 517. Pro suae ^ nostrae

.,
nostro?'umque Praede-

cessorum , Rap/iaelis Castellani H^ojnicensis ^ et Capitanei

Russiae^ Patris nostri^ tum Joannis ac Spillionis fratrum
ejus., patruorum nostrojmm Spitkonis

.,
et Joannis ^Juorum^

Joannis Proari^ ac Spicimiri Atavi , nec non Dohrogoscii
de Szamotuy^ Patris dictae Matris nostrae Annae^ et Joan-

nis Sioidwa fratris ejusdem etc. Z tego tedv pozna, genea-

logi domu tego, to jest ze Spicimir, kasztelan Krakowski,

spodzi Jana, take kasztelana Krakowskiego. Ten za Jana i

Spytka. Atoli jednak nie wszystkich tu tego domu przodków
wyraono, ani honorów ich, chyba tylko prost lini swojej

procedencyi wytkn ten Rafa, bo jako si(; pokazuje z historyi

Dugosza, i z ind , byli i inni tego imienia, których tu nie

wspomniono, a najprzód Micha z Tarnowa kasztelan Wilicki
przed rokiem 1366. zmary, którego pozostaa maonka El-

bieta, w tym roku, gdy si(^ z dóbr swoich Wielowsi na przy-

j<;:cie Królowej Elbiety, wassystencyi gromadnej, w dostatnim

i Paskim stroju wyprawia, od podjazdu Litewskiego, w ta-

klem niebezpieczestwie bya, e ledwo ich rk usza, od swoich
ludzi mnie salwowana, Wis przebywszy, a do Sendomie-
rza schroniona. Dugosz . 10. Potem tego Jana z Melsztyna

kasztelana Krakowskiego w r. 1376. nie tknito, a jam dowo-
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tlzil w pierwszym uiiile; Jan Jura kasztelan Krakowski w roku

1361. wszed do j^robu. Jan drug^i Jura woje\^oda Sendomler-

ski wial ten poze«^na w roku 1365. Dziadów take jego byo
wszYstklcb czlerecb, jako si podpisali na erekcyl koeloa Kra-

kowskiego Wszystkich witych w r. 1391. jako ma /^a/^rocA/

o herb. fol. 377. In Nomine Domini Amen. Ad perpetuam
rei memoriam. Nos Joannes de Tarnowa alias de Zochow
f^exillifer Cracoviensis , Spytko de Melsztyn Zavichosten-

sis y Spylko Palatinus Sendomiriensis et Capitaneus Leopo-

liensis ^ Raphael Castellanus et Capitaneus Sendomiriensis,

Regni Poloniae Mareschalcus germani de Jarosaw. To za

fundament zaoywszy, wedug tej Rafaa osnowy, id do ka-

dego z nich w szczególnoci.

Spytek z Melsztyna wojewoda Krakowski , a jako si wy-

ej z przywileju mówio , wojewoda Sendomierski i starosta

Lwowski, syn Jana z Melsztyna pierwszego kasztelana Krako-

wskiego
,

pisze o nim Dugosz , e ledwie at omnacie do-

rósszy, na krzeso województwa Krakowskiego by posuniony,

w r. 1383. i przydaje tame, e gdy Ziemowit ksi Mazo-

wiecki , usilnie si do korony Polskiej cisn, on mu I prze-

mysem swoim i si drog do niej zatamowa, czego mu
wdziczny Król Jagieo , skoro na tron Polski przyjecha,

Spytkowi , mile go przyjwszy
,
po koronacyi swojej da san-

day swoje, od pere, klejnotów, I zota przepyszne. Dugosz
pod rokiem 1386. Tego jako pisze Dugosz lib. 10. Jol. 148.

Król Wadysaw r. 1396. wysa z wojskiem na dobycie Wie-
lunia, Ostrzeszowa i Bolesawie, któr ostatni fortec dugiem
przez kilka lat obleniem przycisn godem , e si poddaa.

W^ tych zasugach puci mu w r. 1396. ca ziemi Podolsk
jur perpetuo feudali.) gdy potem w r. 1399. przeciwko Edy-

dze w^odzowi Tatarskiemu z wojskiem Podolsklem i z Inszemi

tak Polskleml jako i LItewsklemi Panami wycign , wpra-

wdziec widzc nieporównanie daleko wiksze siy nieprzyjaciel-

skie, radzi Witodowi kslclu Litewskiemu, i drugim, eby
byo na rze oczywist , nie wydawa tak wiele dusz , ale gdy

mu Pawe SczukowskI herbu Gryf, wymawia bojaliwe serce

i al ony dorodnej i modej , obfito fortuny, odpowiedzia

Spytko , otó ja przy asce Boskiej dzi ycie poo , a ten

szpetn ucieczk z pola ujdzie; jako zgin tam Spytek, a

SczukowskI uszed. Wprawdzie móg by by ycie salwowa,
jak wielu inszych, i sam Witod ksi Litewski, atoli m
chwa kochajcy, wskoczy w sam rodek gminu Tatarskiego,

i poty si z niemi cina
,
póki ze krwi , i ycie nie wyla.

Zszed bezpotomnie, a ona jego Elbieta, posza za ksicia
Monszterbergeskiego 5 jako Dugosz namienia 1. W.J. 521.



Tariio^vski« 31

Podolska za ziemia wrócihi si nazaJ do rk królewskich.

Starów, tn Bellal. Sarmat, fol. 87. przydaje , ze mu Ja<^Ieo

puci by[ w zasutj^ach Lubliniec, Strzelec, Domaraz, Olesno,

i Gorzowo. Potwierdza si<; to ex Mantissa Diplomatum^ u

Sommersbergiusza de Rebus Silesiae tom. 2. fol. 87. k(;dy

z munimentów mówi, Duces Stetiiiensesfatenur sibi a Spii-

kone de Melsztyn Palalino Cracoviensi^ obligata esse bona

Ducatus Lublineiisis
.,
Hosembergensis^ et Gorcoviensis^ una

cujn fortalitiis tn inille mnrcis grossorum Pragensium^ Da-
tum tn Bitkom, die 11. 3IM. l^irginum anno 1397. Niektó-

rzy o nim j)owiadaj, ze mia syna Rafaa, i ze w teje po-

tyczce z Edyg- razem i z ojcem poleg-. Drudzy mówi, ie ta

iona jet^o Elbieta, bya z domu Tczyilska. Sióstr*^' za swoj
Jadwig wyda za Bernarda ksicia Opolskiego z Piasta linji,

który umar w r. 1396.

Rafa z Tarnowa dziedzic na Jarosawiu, kasztelan i sta-

rosta Sendomierski, marszaek wielki koronny, zona jego Zo-
fia, u Nakiel. fol. 441. syn Jana kasztelana Krakowskieo^o,

brat rodzony Spytka wojewody Krakowskieg-o dopiero wspo-
mnionego, saw kochajcy i ojczyzny dobro: obzyskt o mm
powiada, ze byt wprzód kasztelanem W^ilickim i administra-

torem caej Rusi, Pan obszernej fortuny, i serca w ielkieg"o

;

przymawia mi tu autor ksiki, Specimen Historiae Polonae
Criticae fol. 102. ze tego Rafaa juz Jarosawskim, juz Tar-

nowskim w pierwszym tomie zowie, ale nie susznie: bo si
tak pisa, i sam ten autor przyznaje to, ze to jedno, Tarno-

wski i Jarosawski, luboc potem jak si rozrodzili, jedni si
tylko z Tarnowa, drudzy si tylko z Jarosawia pisali

,
jako ni-

iej obaczysz, umar ten Rafa bezpotomny.

Spytek z Melsztyna, najprzód podkomorzy Krakowski, a

potem kasztelan Zawichojski, brat rodzony Spytka i Rafaa
wzwy pomienionycli, wziwszy dziaem Melsztyn, sta si oj-

cem Melsztyskich. Z tych bya, Katarzyna Biauszyna z Mel-

sztyna, wielkiej witobliwoci, pokory, wdowiej czystoci,

postów, dyscyplin ostrych, wosie nic, ustawicznie pena.
Która bdc dóbr nie maych Pani, odrobinami chleba, które

schodziy z stou braci Dominika S. kontentowaa si, i z nich

roskoszniejszy obiad miewaa , niz drudzy z wielu dostatnich i

rozmaitych potraw, i za nie wielce Panu Bogu dzikowaa,
bya wielce nabona do Panny Najwitszej, codzieii Róaniec
mówic, w nim ywot Chrystusa i Niepokalanej Panny rozmy-
lajc, za co te wielkie miewaa niebieskie pociechy, w czem
Jacka S. za patrona sobie miewaa. Ta w kociele Trójcy SSS.
w Krakowie, chór may swym kosztem, zasklepi kazaa, do

tego kocioa wiele apparatów kosztownych sprawia, na ubo-
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«;icli bylii miosierna, dokonaa szczliwie ywota sweg;o, pray-

jjjwszy >"ajwi<^'lsze Sakramenta 1408. w roku za 1045. w zu-

penym i w nienaruszonem ciele widziana, pogrzebiona w Kra-

kowie w kociele. Trójcy przy Zakrystyi, od ciany przed

wielkim otarzem, g-dzie napisano jej imi na posadzce marmu-
rowej. Bzorius de Gestis in Polonia cap. 13. Józef ff^erbski

kanonik Chemski u Starowa, znajdziesz jej nagrobek wypi-

sany. Wiktoryn z Melsztyna, o którym f^adingus in Annaii-

biis Minorum Tom. 6. pod rokiem 1466. tak mówi, l^icto-

rinus de Mclsztyn claro genere magnorum in Polonia Baro-

num stirpe cditus^ oppida multa villasque reliuit ^ et in

transitu ad religionem^ multam dislribuit pecuniam ^ neces-

sitatibus conventuum praeserlim in supellectili Ecclesiasticu

providendis^ obiit in adolescentia in Ordine Minorum Regu-

laris Obseruantiae , eximia pietate^ et cullu in Beatam P^ir-

ginem ardentissimo ^ Diaconus Jam fuerat^ sepullus Tarno-

viae. If^arszaioicki in Catalogo Snnctorum mier jego zwala,

na rok 1470. drudzy jeszcze póniej. Dugosz gol. 13. y. 123.

Janem zowie , zna tedy na wstpie do zakonu to mu imi od-

mieniono za Wiktoryna. Bielski fol. 266. powiada, ze Sc-

dziwój z Szubina wojewoda Kaliski i starosta Krakowski , dat

KrólowY Wgierskiej za Jadwig córk jej , w zastaw Mel-

sztyiiskiego.

Spytek z Melsztyna wojewoda Sendomierski, umar we-

dug Dugosza w r. 1431. tak rozumiem, ze to by syn ka-

sztelana Zawichojskicg-o. Tego syn Spytek w r. 1439. zabity.

Wprawdzie okry go by Król dekretem perdueionis ^ atoi

go potem skassowa, i eby dzieciom jeg-o nie szkodzi, grun-

townie obwarowa; mia za sob córk Dobrogosta Szamotul-

skiego, kasztelana Poznaiiskieg-o, na imi Beatryk , której po

mierci ma, Rabsztyn odjto, a Melsztyn oddano. Wnuczka
tego Spytka Jadwiga Ksiska, wydana za Olenickiego sy-

nowca Zbigniewa biskupa Krakowskiego i kardynaa. Jan Mel-

sztyiiski w okazyi pod Chojnicami z Krzyakami zg-in, w r.

1454. Cromer ib. 23. Bieskifo. 404. Jan drugi Melszty-

ski, pose na sejm Piotrkowski, w r. 1459. Bieskifo. 415.

Kromer ib. 24. Tene czy inszy Jan Sieniiiskiego biskupa

Krakowskieg-o , od Papiea na to biskupstwo wyniesioneg-o, a

od Króla z stolicy swojej wyg-nanego , w dobrach swoich Mel-

sztynie mile przyj, hojnie utrzymywa przez dugi czas, nic

si nie og-ldajc na pogróki królewskie. Bieski fo. 420.

Spytek Melsztyiiski w tumulcie Krakowskim przeciwko Jdrze-

jowi Tczyskiemu, w wielkiem by niebezpieczestwie od zbun-

towanych. Bieski fo. 420. Tene czy inszy Spytek w roku

1474. pochopem by rycerstwu, eby na wojn Szlsk aden
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nie siada na ko bez odu prawem opisaneg-o. Kromer 1. 28.

Jalc ta linia usiaa, 3Ielsztyn si wróci do Jarosawsliici : a

jalc Jarosawscy zeszli, wedug' ordynacyi od nich uczynionej,

wszystka fortuna posza w dom Tarnowskicli.

Jan z Tarnowa albo z Zocbowa
,
przedtem cbor.-jzy Kra-

kowski
,
jako masz na Erekcyi kocioa Wszystkich Swi«*tvch,

potem wojewoda Sendomierski, starosta Ruski, dziedzic na Ja-

rosawiu i Przeworsku, po zeszych bezpotomnie braci swoich

rodzonych, Spytku wojewodzie Krakowskim i Rafale marszaku
koronnym , Pan na chwa(; Bosk \>'ywn(;trzony : bo najprzód

w roku 1390. w Przeworsku klasztor i koció pod tytuem .
Katarzyny fundowa, i przy nim osadzi kanoników Miechowi-
tów Custodes S. Sepulchri Hierosolymitam ^ i uposay to

miejsce dobrami , znajdziesz Erckcy teg-o kocioa u JSakiel-

skiego w Miechów, fol. 340. Tak za dostatnie to miejsce

opatrzy, ze w dyecezyi Przemyskiej , nie ma sobie równego.
Tene jako pisze Dugosz w roku 1400. fol. 168. Koció
farny w kollegiat zamieni, fundowa przy niej trzech praa-

tów
;
proboszcza , kustosza , i kantora , i dwóch inszych kano-

ników , wikaryów za piciu , do których syn jeg-o Jan woje-

woda Krakowski
,
jeszcze dwie kanonie przyczyni. Zona jeg-o

bya Katarzyna, kto jednak z domu, nie wyraaj: synów jego

zostao trzech , Jan wojewoda Krakowski , jako wiadcz ^a-
kiel. fol. 425. Dugosz pod rokiem 1400. fol. 168. Drug^I

Rafa, wedug- Dugosza pod rokiem 1399. Trzeci Spytek, co

sam o sobie pisze , ze by bratem tym obudwom , u Nakiel. w
Miecliow. fol. 441. midzy których tak podzielona ojczysta

fortuna: Janowi dosta si Tarnów, Rafaowi Przeworsk, Spy-

ikowi Jarosaw. Z tych

Rafa kasztelan Wojnicki i starosta Ruski ; syn Jana wo-
jewody Sendomierskiego. S niektórzy co twierdz, ze zgin
w okazyi z Edyg- w r. 1399. atoli Dugosz powiada w histo-

ryi swojej, ze tylko by wzity w niewol, z której si potem
by wyama. Zona jeg^o Anna Szamotulska, córka Dobrog-o-

sta, siostra Jana Swidwy, o czem pooyem wiadectwo wyej
z listu syna jego. Mia za synów dwóch ; Jana, y jeszcze w
r. 1450. w którym z konwentem Miechowitów w Przeworsku
pewn tranzakcy listem swoim utwierdzi, któr znajdziesz u

Paprockiego ^ a u INikopola jako si mnie stawi, Kromer
potomnoci poda w te sowa : Ubi praeclarum imprimis exi-

miae virtutis specimen duo Poloni euites dcderunt., Joannes
Tarnovius et Lescus Bobritius Hungaricorum Annalium te-

stimonio , dum alter Sumeni porlas duobus vulneribus ac-

ceptis , rejregit; alter Petressi murum primus ascendit.

Drugi by Rafa dziedzic na Przeworsku, który w roku 1462.

Tom IX. 3
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riuitljU'vl3lecliowitom przyczyni. Nukiel. w Miechów, f, 517.

et 535. Tene zda mi si«; Rafa pewny czynsz zapisa na wika-

ryów Przcworslcicli , u JSakiel. fol. 536. Midzy na^roblcami

w kociele Przeworskim jest Rafaa z Tarnowa i Jarosawia

dziedzica na Przeworsku, kasztelana Wojnickiego, starosty

generelne«;o Ruskiego, nag-robek, który umar w r. 1491. w
te sowa : Domintco die infra Octavas Ascensionis Dominia

ohiit M. Dominus Raphael de Tarnou'^ alias de Jarosaw^
haeres in Przeworsko ^ Castellunus ff^ojnicensis ^ et Capita-

neus Generalis Bussiae^ sepulus in Mausoleo isto consti-

tuto. Pro cujus anima hic uiescentis^ vos benigni legentes^

sive praesentia inspicientes , unum Pater noster dicatis.

Sancta Virgo Maria
,
quae gemiisti Jesum Christum^ inter-

cede pro nobis. Nakiel. Miechów, f. 558. Ry to Pan z Ro-

giem zczony , na którego cze sia fortuny wysypa. Czyta-

em ordynacy uczynion od Rafaa Jarosawskieg-o starosty

Lwowskiego i Spytka dziedzica na Przeworsku, w roku 1470.

od Kazimierza Króla potwierdzon, w której te dobra swoje

do ordynacyi zapisali: Jarosaw, Przeworsko, Tuczampy, Ko-

rewica, Laski, Rudawa, Sosko, NIesownIca, Wietin, Wy-
socko, ycleehów, Drzyjków Koniajów, Dobra, Dmbrowica,
Wostki , Wosczowa, Monasterz, Nielepkowice , Sobiaczym,

Gemboka, Pawosiele, Lasg-orliczyna, Studziona, Nowosielce,

Miraczyn , Rozborz, Gniewczyna, Grodzisko, Soska, Try-
cza. O tym to zda n)i sh} pisze Kromer lib. 27. ze Tatiirom,

Podolsklcb, i Ruskich ziem pustoszy niedopuci; zaszed im

ku Trembowli z Pawem Jasieskim, o czem majc wiadomod
poganie , obawiajc sl(; ich gotowoci do Wooch uciekli, g"dzie

od Stefana wojewody poraeni w r. 1469.

Spytek z Tarnowa dziedzic na Jai'osawiu, najprzód sta-

rosta Ruski , z tym tytuem aukcy fundacyi klasztorowi Prze-

worsklemu kanonikóv» Miechowitów znaczniej przyczyni, o

czem Nakiel. fol. 426. i 441. potem wojewoda Sendomierski.

W^tycli listach u Nakielskiego wspomina ont^ swoje Sadochn,
córk Jadwig^c, synów trzech, Rafaa, Jana i Spytka, braci

Rafaa i Jana wojewod Krakowskiego. Niewlem czy nie z sy-

nów jeg-o jeden by marszakiem wielkim koronnym i starost

Sendomierskim , na imi Rafa, w r. 1483. jako masz u Na-
kiel. fol. 549. i u Dugosza w historyi lib. 13. fol. 580. z

wiatem si rozsta w roku 1492. Ten w roku 1467. koció i

klasztor fundowa Minorytom , albo Rernardynom w Przewor-

sku, o czem wiadczy napis na tym kociee, take f^adingus

pod rokiem 1465. i Haroldus. Spytek Jarosawski, najprzód

wojewoda Ruski w r. 1474. u Nakiel. w Miechów, fol. 534.

potem Krakowski wojcw^oda, a na koniec kasztelan , umar w r.
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1520. M w ojczyzny Interesach, czy w pokoju, czy w boju

dzielny. Pozostaej je^o zonie Jadwidze, w pewnej suniniie od

niej poyczonej na publiczne potrzeby Królestwa, Król puci
by Lanckoron<;, jakom czyta na licie Króla Zygmunta I. in

MS. Petricov. Tylko dwie córki po nim zostay, jedna Anna,
ta zalubiona Odrowowi wojewodzie Ruskiemu , Jarosaw w
ten dom wniosa : po mierci jeg-o posza za Jordana kasztelana

^Vojnickieo•o, z t Melsztyn wszed w dom Jordanów, zna ze

po zejciu 3Ielsztyilskicli steriliter , znowu si<,' by do Tarno-

wskich wróci ; drug^a za wedug- Paprockiego Pileckiemu

wojewoczie Sendomierskiemu. Rafa z Jarosawia kasztelan

Przemyski w r. 1501. tak si<^ podpisa na licie królewskim,

danym lamilji Krupków. Ten Jarosawskie miasto murem opa-

sa. Histor. 7nirac. Jaroslavieiis. Hieronima z Jarosawia,

dziedzica na Przeworsku, czytaem na licie Zygmunta 1. w
którym pozM ala mu , eby móg cudze kraje zwiedzie. 3IS.

Petricov.

Jan z Tarnowa wojewoda Krakowski, syn Jana woje>^ ody
Sendomierskiet^o, brat Rafaa kasztelana Wojnickiego i Spytka

wojewody Sendomierskieg^o , ten wziwszy dziaem Tarnów,
hrabiów Tarnowskich lini zacz. Mia albowiem piciu sy-

nów z Szternbergownej , bya to kanclerzanka Czeska, której

siostra rodzona posza za Jerzego Podiebrachiusza Króla Cze-

skiego , tym wszystkim z afektu ku S. Janowi , da Imi Jana.,

to jest Jan Gratus , Jan major, ci obadwa zginli pod Warn
z Wadysawem Królem w r. 1444. Cromer lib. 21. Bielski

ful. 380. Dugosz lib. 13. Jan Rafa kanonik Krakowski w
r. 1450. niektórzy o nim twierdz, e ju mia nomlnacy na

biskupstwo Przemyskle, ale nim mu expedycya z Rzymu przy-

sza, on si na wieczno przeniós. Ten pierwszy 00. Ber-

nardynów do Tarnowa wprowadzi. Czwarty Jan Amor , ka-

sztelan Krakowski , tego linia wprawdziee piknie kwitnla,

atoli ju wicej ni sto omdziesit lat, jak si skoczya na

Janie Krzysztofie. Pity Felix, wojewoda Lubelski, tego je-

szcze i podzidzieii sukcessorów chway i imienia Tarnowskich
widziemy. By ten Jan wojewoda Krakowski wielkiego dowcipu
senator, przemysem swoim na sejmie czyckim wszczy tu-

mult szczliwie uspokoi. Bielski fol. 320. Cromer lib. 18.

Tene Króla Jagie z suspicyi na Królow, któr mia, wy-
prowadzi. Biel. fol. 327. Cromer 1. 19. Tene by starost

Elblgskim od Króla Jagie postanowionym, gadzie cokolwiek

na zamku srebra i zota zasta, wiernie Królowi odesa. Biel.

fol. 32. Cromer lib. 17. W r. 1410. na sejmie Jli-odelskim

przyj do herbu Leliwa , 3Iondwida wojewod Wileskiego.
Biel. f. 313. Wystawi chorgiew swoje na potrzeb Grunt-

3*
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waltiskj}; liicl. fol. 246. Dugosz.' do której te/ batalji tans

wyg-i-anej , bieojoci s\voj;j w rycerskich dzieach dopomóg-L
Pod Bardyoweni z\\ Wgrów, i Podgórza przeciwko Zy-
gmunlowi mnie obroni. Dugosz pod rokiem \^\\. Cromer
lib. 17. Takiej za.-? l)y u wszystkich powagi, ze Króhi Jagie
wolno strofowa, a z Zbig-niewem Olenickim kardynaem,
wielkiemi racyaml od koronacyi Witolda na Królestwo Lite-

wskie odmawia. Z Krzyakami o pokoju traktowa pod Wie-
dniem, pod Kiesmarem z W^grami traktaty odnowi, na sej-

mie Jedliskim wiele pracowa za Królem
,
przeciwko Swidry-

gleowi. Kolleg-iacie Tarnowskiej fandacyi przyczyni, wiele

za zamków, miast, klasztorów, murem opasa i utwierdzi.

Osobliwie Tarnów, Przeworsk, i Jarosaw.
Jan Amor kasztelan Krakowski , czwarty syn Jana woje-

wody Krakowskieg-o dopiero wspomnioneg'© ; by wprzód ka-

sztelanem Sdeckim, i tak wytworn mow exaggerowal przed

Królem i caym senatem od Krakowianów zabicie Tyczyskie-
go, ze wszystkich suchajcych do ez pobudzi, Cromer 1. 24.

Biel. fol. k%\. Na kasztelani Wojnick potem podniesiony

w roku 1461. jako si podpisa u Paprockiego w dedykacyi
Ogrodu królewskiego na pewnym licie : pod ten czas fundo-

wa w Tarnowie 00. Bernardynów, i póki tylko zy , szczo-

drobliwle ich prowidowa. f^ndingus Annal. Minor. tom. 6.

num. 60. Anno 1459. Z tego krzesa postpi na wojewódz-
two Krakowskie i starostwo Krakowskie, a tez i na kasztelani

Krakowsk, z której przeszed na wieczno w r. 1500. wieku
swego 84. czego dowodem nag-robek jego w Tarnowie. Dwa-
razy luby maeskie ponawia, pierwszy raz z Syg^Izmund
Gorajsk córk Prokopa herbu Wrby, która w ten dom
wniosa bya dobra Szczebrzeszyn, z tej spodzi córki trzy;

Elbiet Dobiesawowi z Kurozwk wojewodzie Sendomier-
skiemu; Katarzyn Piotrowi Kmicie na Winiczu wojewodzie
Krakowskiemu I marszakowi wielkiemu koronnemu ; Zofi
vSzczesnemu Llg^zle z Bobrku , z której syn Mikoaj kasztelan

Wilicki, zalubione: Papro, w dedykacyi Ogrodu króle-

wskiego: i synów dwóch, Jana wojewod Sendomlerskiego, i

Jana Aexandra; drugi raz z Barbar z Ronowa, wnuczk Za-
wiszy Czarnego, herbu Sulima, starosty Spiskleg-o pozosta
Avdow po Stanisawie Tczyskim, Geneal. Mieleckich., dzie-

dziczk na opuszny I Bujtkowie. Acta Terrestr. Leopolien.
1507. Z tej syn Jan kasztelan Krakowski; bya i córka, ale nle-

wlem z której ony spodzona, Zofia jej Imi daje Pruszcz^
w opisaniu Krakowa fol. 70. Anna wedug Inszych, zakon-
nica Bernardynka, która proboszcza I siedmiu Mansyonarzów
fundowaa na Keparzu przy Krakowskim S. Mikoaja kociele.
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Przeciwko Krzyakom okrvle chorg-wie z swojej szkatufy erv-

ffowane stawia. AVvsanv od Kazimierza Królu do Jerzego

Króla Czeskieg-o , do te^o przywiód g^o, ze sohie miejsce Go-
g"ów miasto umówili

,
gdzieby si z sob zszedszy obadwa ko-

ronaci, o pokoju naradzali. Królewiczowi Wadysawowi ko-

ron Czesk od stanów leg-o Królestwa ofiarowan sprowadzi.

Stefana wojewod ^Vooskiego do oddania bomagium Królowi

Kazimierzowi nakoni. Cromer lib. 12. 24. 27. Biel. lib. 4.

Dug. 1401. 1409. yarsav. Ora. de laud. tak o nim pisze:

f^ir cum ciuili prudentia et militarifacundia rerum usu uc

bellica laude praestans
^
pacis et concordiae tnter discordes

conciliator felijc. Posowa do Króla Czeskiego w roku 1409.

Biel. fol. 449. Cromor 1. 27. S. Kazimierza Królewicza, na

tron Wg-ierski w r. 1471. odprowadza, lubod ta jego fun-

keya skutku nie wzia, przez niestatek Panów AVgierskieh.

Biel. fol. 454. Cromer 1. 27. Tak za mia mio u rycer-

stwa Polskiego ; ze gdy go w roku nastpujcym minito, prz\

rozdawaniu wakansów , caa Maopolska o to si wzruszya.

Cromer lib. 28. Bielskifol. Ah7.

Jan Amor wojewoda Sendomierski, starosta Wieluski,
syn Jana Amora kasztelana Krakowskiego z Gorajskiej , z tym

g-o tytuem znajdziesz u Olszow. w Zauskim, na licie Zy-
gmunta I. a przedtem wojewoda Ruski, jakom dowodzi w
pierwszym tomie. Pod trzema Królami Polskiemi Albrychtem,

Alexandrem i Zygmuntem, na dobro tej ojczyzny, i rad i m-
ztwem pracowa, zasn w Panu w r. 1515. jako wiadczy ka-

mie grobowy w Tarnowie, który wypisa Starów, in 3Ionum.

ja go czytam cborzym Krakowskim, w^ roku 1490. u ask.
w Stat. fol. 110. z Kurozwskiej wojewodzanki Sendomier-

skiej, adnego nie zostawi potomstwa. Jan Alexander dworza-

nin królewski , drug-i syn z Gorajskiej , wspomina go Stat.

ask. w r. 1490. fol. 110. ze w okazyi z Woochami pod

Bukowin zgin, pisze Okol. ff^ai^szaw. i inni, atoli nagro-

bek jego w Tarnowie powiada o nim, e dopiero zszed z teg-o

wiata w roku 1515. bezpotomnie, który znajdziesz i u Staro-

wol. in Monum.
Jan Mag-nus, kasztelan Krakowski hetman wielki koronny,

starosta Sendomierski, Stryjski, Lubaczowski, Gródecki, syn

Jana Amora take kasztelana Krakowskieg-o, z Barbary Rono-
wny: to z nagrobków Tarnowskich. Ten przezacny m. niepo-

równanie wsawi imi Polskie i swoje, take jeg-o pochwaami
zagszczone po rónych autorach , tak naszych jako i cudzo-

ziemskich ksiki, z których tu niektórych przytocz: a naj-

przód Paulus Iovius Novocomensis Episcopus JSucerinus in

Elogiis lib. 7 . tak o nim jeszcze na ten czas yjcym pisze
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/. 256. fotis uis reli^iose siisceptis^ usue quaque ^ aspi-

rant coele.sfia numina^ magnanime Tarnoiu
^
qui hac In ta-

bula Iriump/iali lanro , et victricibus armts conspicuus spe-

ctaris , et Martio vultii illustre Sarmaticac virtutis decus

effcrs^ ani toies de Bnrbarns bello vtctor^ et triumphator^

uberiores etiam rictorias te patriae relaturiim polliceris^

tjuibus Uite summotis pulsisue hostibus^ Lit/wani^ Rowolani^

Podolu^ Polonica imperio conjunctae gentes , secura atque

laetissijna pace perfriiantur. Nihil enim nisi magnum ingenti

aniino concipis , nihil nisi glnriosum , salutare^ et Tibi pa-

riaenue decorum et illustre complecteris ^ ut clarissimis fa-

ctis insitum generosae virtutis nomen et famam latissime ex-

tendus, Eo namque studio in adolescentia ingenium optimis

literis excoluisti
^
juventam durissimis belli laboribus dica-

sti, ut vir demum factus ^ totum paene terrarum orbem, no-

scendis tot gentium moribus nobilissima peregrinatione cir-

cumeundum susciperes ^ adita primo Asia Syriaque religio-

nis causa et conspecto mari rubro ,
pervagatus etiam Afri-

cae ciuitates usque ad Atlanticum Oceanum, ubi adversus

Barbaros^ Lusitaniae Regi operam navans, etjortis militis,

et periti Ducis landem, decoraque spectatae virtutis orna-

rnenta consecutus es. Ab hac peregrinatione notitiaque mul-

tiplici rerum hellicarum auctis , in patriam rediisti, quum
Leonem Romanum Pontijicem , et arolum Caesarem esses

veneratus j tanto hominum favore , ut Sigismundo Regi com-

mendarere , et ab eo universis Regiis copiis praejicereis^

eamque patriae praestares operam., assiduis Barbarorum in-

cursionibus laboranti^ qualem afjlicti cives tui ^ ab optima

cive fortunatoque Imperatore deposcebant. Siquidem Mol-

davos Geticam gentem Petro eorum Reguo duce., ad Ober-

tinum ita profligasti ^ ut hostes alioqui terri/ici .,
et multitu-

dine superantes , Principe yulnerato
^
primariisque gentis

interfectis^ turpem infugam conjicerentur ; tu casris eorum

et tormentis potireris , atque inde triwnphali curru Craco-

viam inveherere ,• tanto Moldavis terrore injecto , ut Petrus

renovare bellum ausus
^
quum te advei^sum se iterum dele-

ctum Imperatorem audiret., omisso bello., ad non iniquas pa-

randae pacis condiliones sit conuersus. Sed huic Moldavicae

yictoriae Historiis nostris abunde celebratae, alteram am-

plioris proculdubio gloriae de Moschis ad Starodubum de-

bellatis addidisti. Saepius Tartaros , Scythas foedissimum

atque saepe improvisum kostium genus^ non uno in loco Ulata

caede repressisti : singulari autem prudentia^ orientes in

Regno seditiones compressisti ^ usque adeo late propagaa
fama nominis , ut inradente Pannoniam Solymano , Germani
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aifjue Hungart Bohemique ^ te unum sibi lanquam imnctue
virtiitis gercndo bello^ Ducem e.rpetercni. f^erum qaod non
esset tutum 'praestare eam operam^ tantum honorem probc
repudiasti\ ne id aegre ferret Sigi.smundus Hej: tuus ^ So-

lymano^ vetere amicitia conjunctus^ (juum tamen Ule paratus

Joret^ et te ipsurn^ et unirersi liegni coptas Reipuhlicae con^

cedere, si reUquorum Christiani nominis Regum arma sacro

suscepto bello in umirn Jungerentur
^
quod tu suprema cura

concupiscere exLstimaris , et DiiJawint^ ut hujus pii nobi^

lisque voti compos Jias. Nihil enim est magis decorum et

expetendum viro forti generosoque^ quam pro patria digni-

tatcque ChristianiNominis, reformidato omni ritae periculo^

cum Turcis ^ Europae Jfiegna f/ectantibus ^ decertare. Roj-

zius Hispanus lo o nim, in suo Chiliastico ogosi, ze jj^dy g-o

Lerezya, w komput inszycli dyssydenlów woya, tak na lo

sarkn, ze chcia i or(^zeni mci si tej swojej niesawy. Hic
nuper sese numeris adrersa sequentum^ adscriptum indoluil^

tantaque infrenduit ira^ ablatis quanta catulis lactente

ursu etc. sic nomen famamque suam traducier ^ heros Tar-

noirius fremit^ et vix se non vindicat armis. Joannes Kir-

sztejn Cerasinus in Enchiridio , quo inter Principes riros

neminem alium apud nos reperies ^ in prudentia juris nostri

summa cum laude magis yei^satum. Bucholcer in Chronico

1561. zowie go Ducem literis et armis c/arissimum. Kocha-
nowski Eleg. 1. 4. Eleg. 2. Fidus legum interpres atque

arbiter aequus., circumrentis Anchora sacra velis^ incertum^

prudentior an facundior . Idem Toga praestans dum bella

vocarent
.,
MUesque intrepidus ^ Duxque perilus

.,
rebus in

adversis idem laetisque. Scelerum fraudisque osor
^
portus

et aura clemens inrtuti^ perfugiumque bonis. Niemniejsz
gorliwoci wszdzie stawa o dobro ojczyzny , kad tu sowa
Orzechów: Annal. 1. 5. Rex inquit nolens cum Regina in-

tentatum pati diiwrtium, habuisse in animo dicebatur^ Regno
in Comitiis deposito ^ in Lithraniam proficisci^ quo ne fa-

ceret, summa Joannis Comitis Tarnovii contentione ^ aegre

ab illo impetratum fuit^ quod cert sine exitiali Potoniae

casu non poteratjieri. On kilka Zamachów na domow wojn
nieporównan swoj u wszystkich wzitoci szczliwie uga-
ska, osobliwie we Lwowie w roku 15.37. na Zygmunta pier-

wszego© tego imienia Króla Polskiego , i na Augusta Króla w
r. 1548. na sejmie Piotrkowskim. On tumult Gdaski swoim
zabiegiem wczenie przytumi. A przeslrzeg^ajc delikatnie i w
samym sobie zby adne prawo ojczyste uszczerbku niemialo,

dobrowolnie si wyzu na sejmie Piotrkowskim z starostwa

Sendomierskiego, eby by zadosyd uczyni prawu, które dwóch
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sUrostw z jurysdykcy w jednem województwie trzyma je-

dnemu nie j)ozwala, liiboc w tej mierze dyspensoway ^o nie-

noiównane wielkie je^o zasugi , i Fawor u majestatu. Slatura

wninimzka, jak powaj^ tclnujca, sia wielka, oezy iskrzce,

hroda przvduzsza, pami«;c i prdka i trwaa, ztd, co raz prze-

czyta , albo usysza , dug^o pamita; dowcip l)yslry, który

jeszcze czytaniem ustawicznem, tem lepiej wypolerowa, po-

miarkowaiiy w j)assyacli , w caem yciu , wstrzemi'liwy. Na
dworze najprzód Fryderyka kardynaa Królewicza, a potem u

Drzewickiego kanclerza koronnego czas niejaki zabawi. Dwór
•>'o potem Królów, Albrycbta , Alexandra i Zyg-munta, do sie-

bie pocign, z których ostatnim jedzi do Posonium , na

zjazd Królów. Pierwsze jeg"o pole rycerskie byo, przeciwko

Bot^danowi w Wooszech, pod Winiowcem potem przeciwko

Tatarom mnie stawa, a pod Ors przeciwko Moskwie. Wic
zby si by w Marsowych dzieach, tem lepiej przejrza, naj-

przód do Woch , ztamtd do Syryi i Palestyny si uda , a
te ztamtd do Luzytanji przypyn, gadzie g;dy wojn z Afry-

kaczykami tlc si zasta. Królowi Emanuelowi przeciwko

Pogastwu sia dopomóg z takiem zaleceniem heroicznego w
nim serca, e go ztamtd dugo puci niechciano

;
gdy jednak

o to nalega, z znacznemi upominkami ztamtd wyjecha. Po-

yyracajc, Hiszpani, Francy, Angli, Niemce zwiedzi. Przy-

j go mile Zygmunt Król Polski, i najprzód go kasztelani

Wojnick uczci, a wkrótce potem na krzeso yyojewódzlwa

Ruskiego przesadzi w r. 1526. po Otcie de Chodecz, o czem

czytaem Ust Króla Zygmunta in MS. Petricov. w którym

po zejciu Mikoaja Firleja, oddawszy mu buaw wielk,

chwali go z biegoci w rzeczach rycerskich, z odwagi i z prze-

zoru ; tame wie Broniszów w Wilickim powiecie lec, od-

jt Janowi Lekszyckiemu, w zasugach temu Janowi darowa

na wieczno Ztd tedy najprzód si star z Woochami, któ-

rzy gdy si na pokucie wysypali , on picia tysicy swoich na

prdce zebranych, sze tysicy nieprzyjaciela prawie do szcztu

wyci. Piotra Wooskiego wojevyod w dwudziestu tysicy za

niemi idcego pod Oryninem wielk klsk przytar, tak da-

lece, e ledyyo Piotr ju ranny z pola uszed; obóz, dziaa, i

wszystk ammunicy w zdobyczy naszym zostayyiwszy w roku

1531. jako pisze Bucholcer. Chocimia potem doby, i Woo-
chów, e o pokój prosili, przymusi. Na Moskw potem szabl

swoje obróci, i Starodubu pitnast tysicy osadzonego i w
armat dobrze opatrzonego szturmem doby. Radgoszcz i

Homla, mocne zamki, do poddania si przymusi; Owczyn
wodza Moskiewskiego pojma , i z nim tak wiele Moskwy w
niewol zabra, e gdy wicej niewolnika byo nieli ludzi jego

;
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prawie by przymuszony do teg'©, zby by swoich z niebez-

pieczestwa oswobodzi , ze wielk ich cz wytpi kaza.

Teml swemi herolcznemi dzieami tak si w Europie wsawi,
ze go i najwysi monarchowie za wodza swych wojsk yczyli,

jako Karol pity po mierci Wastyusza , i Ferdynand Cesarz

przeciwko Turkom , w Wgrzech ; lubo on si z tego wymó-
wi. Przecie Ludwikowi Królowi Wgierskiemu w sze ty-

sicy swoich na pomoc przyby , ale Turcy na pogos przyj-

cia jego, Nanderalh fortec wziwszy, nazad si cofnli, jako

pisze H^apow, i Biel. Ojczyzna tez szacujc sobie tak pikne
w nim serce, nie tylko ze mu pozwolia do Krakowa z tryum-

fem wjeda, ale te po kampanjl zwycizkiej pod Obertynem,
na sejmie Piotrkowskim , wszystko rycerstwo zgodzio si na

pewn dla niego danin. JVarszuvicius de Laudtbus. Legacyi

i rónych funkcyi dla ojczyzny podjtych chwaa i podzidzie
synie. Tarnów dziedzictwo swoje ufortyfikowa, to uczyni i

z Tarnopolem. W Jarosawiu, zamek, ju od staroci, do

rujny nachylony, dwign. Karnoci onierskiej pilnie prze-

strzega. Hieronima aska niesusznie od ^Vgrów udanego,

i w sekwestrze zostajcego , eby by u Króla Jana , wolno
mu wyrobi , umylnie do Wgier zjeda. Tego Króla Jana

z tronu W gierskiego spdzonego w Tarnowie, i mile przyj,
i po królewsku prawie traktowa, wszystkie potrzeby przez

suszny czas opatrujc. W mdrych si ludziach kocha, i ile

mu czasu zbywao od publicznego zgieku, czytaniu ksig od-

dawa, zkd bibliotek swoje osobiwszemi i staremi autorami

zagci, take manuskryptami rzadko widzianemi. Sam nawet

kronik napisa, i wiele inszych rzeczy, wedug lVarszawi-

ckiego. Na ostatek owiadczywszy si, e w wierze katolickiej

Rzymskiej umiera, w r. 1561. wieku swego 73. przy prezen-

cyi Leonarda biskupa Kamienieckiego, ycie to, pobonie zam-

kn. Jak wielkie mia od Boga szczcie w rónych kampa-

niaci, tak i nienawici sia, przyszo do tego, e si ju tenm tak ojczynie zasuony chcia za granice do Czech \\^-

prowadzl, i tam ycie swoje pooy, gdyby bya mier tym

zamysom nie przeszkodzia. O nim Orzechoioski in Orat. in

Jiin. Sigismiin. I. mówi, e: hoc custode pcritissimo , Impp-

ratore acerrimo ac felicissimo^ periculosissimis temporihns

viaximisqtic hostihus hoc Regnum dofcndit ; Scijlhiam^ f^a-

lachiam ac Mosc/iouiajii deincit^ omnesque hostcs hoc Duce,

aut parere aut cert cedere coegit; ot ipsius extant victo-

riae
^
quot Regni hujus hostes etc. Zona jego pierwsza Bar-

bara Tczyska coika Mikoaja wojewody Ruskiego. Starów,

in Monum. Z tej by syn Jan Krakowski kanonik, druga Zofia

Szydowiecka kasztelanka Krakowska, umara w roku 1565.
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jako jej nagrobek wiadczy w Czstochowie. Starowolskt in

3lonNtnen.

Jan Krzysztof kasztelan Wojnicki, syn Jana, starosty Sen-

(loniierskieg;o i Slryjskleg-o, kasztelana Krakowskiego i hetmana z

Szydowieckiej , w katolickiej wierze nieprzelamany , ojczystej

wolnoci sup wielki, wedug- Orzech, in Quinc. na dworze Króla

Rzymskieg-o Ferdynanda wychowany, nieporównan ludzkoci

wszystkim by przyjemny, ff^arszawic. Orat. dc laud. Tar-

norii. Juz mu Zygmunt August mniejsz buaw na Moskw
podtyka, atoli sabe od suchot zdrowie, jak mu do wielkich i

heroicznych dzie przeszkod byo , tak go wkrótce i w grób

wprawio, Vf r. 1567. niemajcego wicej lat nad 30. od ks.

Piotra Skargi na drog w iecznoci wyprawiony : zona jego

Zofia Odrowzanka wojewodzanka Ruska z Anny ksiniczki

3Iazowieckiej urodzona, adnego z nim potomstwa niemajc,

ponowia po jego mierci luby maeskie z Janem Kostk wo-

jewod Sendomierskim, siostra jego Zofia maonka, Konstan-

tyna ksicia Ostrogskiego wojewody Kijowskiego Tarno-

wszczyzn wszystk i wiele inszych dóbr i skarbów z tego do-

mu , do Ostrogskich ksit wyniosa, ale niemniej ten dom
ozdobia heroicznemi cnotami , w których ycia tego dokonaa

w r. 1571. co powiada jej nagrobek w Tarnowie. Starowol.

in Moniim, By take brat jego Jan proboszcz Tarnowski, kano-

nik Krakowski, ale z Tczyskiej spodzony, w r. 1534. wszy-

stkie nadzieje o sobie prdk mierci pomiesza. Ten to zda

mi si kanonik klasztor i koció 00. Bernardynów niegdy od

dziada swego drewniany w Tarnowie wystawiony, z muru wy-

niós, jako pisze f^adingus in Amial. Minor, Pisali o ojcu

jego, krom wzwy wyraonych, Padniewski in Elog. Staro-

wol. in Bellat. Sarmat, fol. 189. I^arszawic. de laud. Tar-

novii^ Orzechowski na kilku miejscach. In Paneg. Tarnów.

tak do syna jego mówi : Infer ocnios in tui Patris recessus^

insjyice Bibliothecas illius
,

plena librorum optimoruni uc

commentariorum omnia reperies: In uihus mann Patris tui

ex doctissimorum irorum scriptis et institutis ^ omnis do-

cfrina liberalis , omnis historia., omnis bene vivendi ars est

notata atue descripta, Quid est in arte militari posituni

apud Turcas , Italos^ Hispanos, Gallos, Germanos,, Anglos

atue Scythas, quod Patris tui subterfugiat., et uodin illius

Commentariis non reperias. Tene Dialogo sept. pisze , e
radzi , aby byo tak sdy w Polszcz ustanowiono , aby Ma
Polsk Wielkopolanie sdzili, a Wiekopoanów Maopolanie,

a gdzieby si wszyscy na jeden dekret zgodzili, aby nie sza

gdzieindziej apellacya, jeeliby si za nie wszyscy zgadzali,

aby do Króla bya wolno apellowac.
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Jan Felix wojewoda Lubelski, brat rodzony Jana Amora
kasztelana Krakowskiog^o i inszycli, syn Jana wojewody Krako-

wskiego z Szternberkowny, dziedzic na Wielowsi, Rzemieniu,

W^adowieach i Kozyzu , kresu miertelnego dopdzil w roku

1488. jako nagrobek jogo w Tarnowie wiadczy, zostawiwszy

z Olenickiej wojewodzanki Sendomierskiej syna Jana. By
wprzód kasztelanem Wilickim w roku 1472. czego dowodem
jest list Kazimierza Króla dany Miastu Lwowu. Krzyak(5w
m(*nie wojowa, od których pod Chojnicami wzity w nie-

wol, wolno sobie wielkim nakadem kupi w r. 1454. Biel.

Cromer 1. 23. Pan pobony, co w domu Tarnowskich prawie

dziedzictwem chodzi, a Orzechowski in viia 3lagni Taimoim
tak mówi : Nicwierz temu aby to by Tarnowski ^ któryby

kiedy od staroytnej wiary mia ustpi^ to Tarnowskie co

i katolik dobry.

Jan Szram najprzód wojewoda Bezki, potem Lubelski, Sen-

domlerskl na koniec Krakowski, syn Jana Felixawojewody Lubel-

skiego z Olenickiej, odebra przysig I homagium od Stefana

wojewody Wooskiego, imieniem Króla Zygmunta. Teg-o Zy-

gmunta na tron Polski sprowadzi, pisa o nim Biel. lib, 5.

ff^apow. Stryjowski 1. 22. Od stanów koronnych jedzi take
do Litwy z inszemi, na sprowadzenie Króla Zygmunta na tron,

w r. 1506. Biel. Wapow. umar w r. 1507. bo juz w nast-

pujj^cym roku, zasiad krzeso województwa Krakowskiego Mi-

koaj Kamieniecki. Zy w doywotniej przyjani z Katarzyn
Ligziank wojewodzank czyck, z tej byo trzech synów,

Jan kasztelan Sdecki
,
po którym córka jedynaczka Dorota,

wydana za Jana Tara krajczego koronnego, wniosa w ten

dom dobra Krzy nazwane. Tene Jan Szram w r. 1501. po-

sowa do Aleyandra w. ks. Lltewskicg-o, koron mu ofiarujc.

Cromer lib. 30. Biel. fol. 493.

Stanisaw kasztelan Sdecki, m rycerski z Pienikiem
kawalerem Maltaskim , wiele rycerskich sztuk dokazywa w
rónych kampaniach , by to drugi syn Jana Szrama wojewody
Krakowskiego , Katarzyna Firlejowna kasztelanka Krakowska,

dwóch mu synów powia, jeden z nich Wojciech dziedzic na

Rzemieniu , od teg^o z Czernianki starocianki Dobczyckiej,

tylko si zosta syn Stanisaw, który mia za sob Zofi Mie-

leck kasztelank Krakowsk, z t niepodnie yjc , zapisa jej

dobra Rzemie nazwane dziedzictwem. Drugi Stanisawa i Fir-

lejowny syn , dziedzic na ysakowic , Jan , ten na dworze Ru-
dolfa Cesarza modsze lata polerowa, powróciwszy do ojczy-

zny , wszystek si uyla na usug jej bez pretensyi jakiejkol-

wiek z wakansów koronnych nadgrody. lVa expedycyi albowiem
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Moskiewskitj rycerskieg-o serca dat dowód , kiedy do szturmu

pod Pieszkowem szed pieszo i ztamUjd znaczn ran wyniós.

Cichoc. AUoqu. Oscccn. lib. 2. c. 8. o nim namienia , ze si

l>v do ieretrckiej trzody trocic nakoni, atoli wkrótce znowu

powróci do prawowiernego kocioa, w którym ycia teg-o

witobliwie dokona: z Elzi)iety ZI)orowskiej kasztelanki Kra-

kowskiej spodzi córk(^' jedne, wedug- Papro, bodaj to nie-

bya Zofia Micbowska, i synów dwócb
,

jedneg^o Marcina

Amora, któreg-o synowie, Jan i Marcyan bezpotomnie zeszli.

Drug-ieg-o Jana Gratusa , kasztelana Zarnowskiego, staro-

st Nowomiejskieg-o , by to drug^i syn Jana Amora z Zboro-

wskiej , ota viia miles^ Rothma^istcj' Cohortium^ Dux le-

gioimni cum Stcphano Reg in 3Ioschovia , deinde contra

Tartaros ad Cecorum , ad Orininurn contra Turcas et f^a-

lachos, ad Telezynum contra Cosacos rehelles: mówi jeg;o

nagrobek, lubowa Annie Korniaktownie, z tej zrodzi dwie

córki, Eufrozyn Eulali, ksin Winiowieck starocin

Kamionack, a drug-iem maestwem Radziejowsk podkancle-

rzyn koronn, matk Michaa kardynaa i prymasa koronnej^o,

drug Elbiet Sieniesk kasztelanow Lubelsk, synów tyle,

to jest Jana Rafaa, któreg-o córka Anna wydana za Zygmunta
Tara starost Pilzn ieskieg-o.

Alexander Gratus kasztelan Sendomierski, starosta ar-
nowiecki syn drug-i Jana Gratusa kasztelana arnowieckiego,

wspominaj go Konstytucye 1678.y. 6. Zona jego Maryanna

z Nadola kasztelanka Warszawska. Jan Gratus kasztelan Za-

wichojski 1699. spodziwszy z Przerbskiej syna Józefa i córk
Eufrozyn, stan sobie duchowny obra, w którym ycie sko-
czy w r. 1703. w Podleszanach.

Jan Spytek trzeci syn Jana Szrama wojewody Krakowskie-

go z Ligzianki , najprzód kasztelan Zarnowski w r. 1530. od

stanów tej ojczyzny królewstwo ofiarowa Zygmuntowi Augu-

stowi. Biel. fol. 561. potem kasztelan Radomski i podskarbi

koronny 1532. Biel. fol. 567. fVapow. dalej kasztelan Woj-
nicki, z tym tytuem podpisa list Zygmunta Augusta 1549.

u Nakiel. fol. 649. a te i wojewoda Sieradzki, Ostrzeszo-

wski , Krzej)icki , Bolesawski, Brzenicki , i Krzeczowski sta-

rosta, tak wiele znacznych dokumentów yczliwoci swojej

przeciwko Zygmuntowi owiadczy: gdy oraz z stryjem swoim

Janem kasztelanem Krakowskim przy nim pode Lwowem pod-

czas rokoszu , wiernie i mnie obstawa , i znowu gdy podczas

wielkiego powietrza , Król Zygmunt nie gdzie indziej ze wszy-

stkim królewskim dworem skoni si, tylko do niego jako so-

bie wiernego senatora, by tam i Zygmunt August Królewicz,

Królowa Bona, z Królow Wgiersk Izabell córk, i Janem
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synem 9 take z drug-Ieinl trzema córkami, i królewnami Ann.-j,

Katarzyn i Zofi, których on we wsi swojej Wielowsi , choj-

nic podejmowa przez du^i czas. Jf^argocki in dedic. Coin-

ment. Julii, to o nim potomnoci poda; ze j^dy midzy nim i

Pienikiem, tak zawanione zatarg-i urosy, ze ani najpier-

wszych senatorów ani królewskie namowy ugaska ich nie

mog-y, przyszo do teg-o , za konsensem królewskim, ze si
obadwa z sob starli , najprzód tedy na kopije si«/ próbowali,

ale obadwa ich o siebie bez szwanku skruszyli. Do mieczów
potem porwali si, któremi dug-o si cinajc, tak patrzcym
na to widowisko Panom Polskim, dali oczywisty dovyód, ze

sobie i w mcztwie i w sile równi byli. Przetoz obadwa skoczy-

wszy z koni, mile si obapili i w braterskiej komitywie zawsze

trwali; ta ich potyczka i w cudzych krajach wsawiona przysza

do te*^o , ze j i cudzoziemcy na mappach sztychowali : to

If^argocki ; atoli tego Tarnowskleg-o , tylko podkomorzym
Sendomierskim pisze. Temu Spytkowi kaza Król piset usa-

ryi uzbroi, do których on i woluntaryuszów przybrawszy, Ta-

tarów na Podolu mnie pog^romi, tak by miy Aug-ustowi I.

Królowi , e g-o przez dwadziecia lat na svyoim dworze trzy-

ma , upy solne w adminislracy mu odda, z której si on

potem ledwie wyzu, Bonerowi ich ustpiwszy. Sprzysig- si
by doywotnie z Barbar Szydowieck, z której syn jeden

Stanisayy, umar ten Spytek w r. 1556.

Stanisaw yyojewoda Sendomierski , Sieradzki , Krzeczo-

wski , Bolesawski starosta, dziaem wzi Ciemierniki, umar
1568. pogrzebiony w kociele Chroberskim, kdy koció swym
kosztem zmurowac da, i kamienic naksztat paacu. Nag-ro-

bek mu Barbara Drzewicka ona taki nastawia : Stanislao

Comifi a Tarnów viro animi corporis et fortunae dotibns

absolutissimo
^
qui yrimaria ortus familia^ adolescens Hun-

guritty Moesia ^ Macedonia^ Graecia^ Syria ^ Judaea, Ara-
bia ^Aegypto^ Italia.) Germania peragratis ^ ac utriusque

sanctae militiae insigniis a Pontijice et Imperalore acceptis

praeclarisque honorariis , Principibiis tam Christianis quam
Turcicis onustus domum rediens , a Reg Sigismundo sum-

mis honoribus est exornatus
,

quos gradatim ad fastigium
ita percurril ^ ut omnibus cAarus ^ nemini molestus ^ antiquae

virtutis et pietatis speculum
,
justitiae et integritatis exem-

plar bonique publici zelator merito semper sit habitus , vixit

annos 53. Anno obiit 1568. By najprzód kasztelanem Zawi-

chojskim, tak go czytam na licie Zygmunta Augusta w r.

1550. u Nakiel. w Miechów, fol. ^^k. dalej podskarbim wiel-

kim koronnym. Pan tak obszernej fortuny, e g-o bogatym
zwano wojewod, tej jednak na dobro ojczyzny umia zay,
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to Chor^J^wie okryte, gdy potrzeba wycigaa, do obozu pod-

syajc, to na publlcziie zjazdy, k^dy zdrow rad Rzeczypo-

spolitej doglda poytku. Sejm Parczowski na którym niektóre

prawa szkodzce ojczynie knowano , ze si rozszed , wyrobi.

Dzieci jego z tej Drzewickiej, byo sze córek, Barbara Sta-

nisawowi Wolskiemu z Podhajce, kasztelanowi Sendomier-

sklcmu , marszakowi nadw ornemu koronnemu , nagrobek jej

w Warszawie u . Jana 1568. pooony, Katarzyna Florya-

nowi Aoskowskiemu starocie Ciechanowskiemu, Krystyna Li-

pnickiemu, Anna Herburtowi starocie Lwowskiemu, Beata

Balcerowi Lutomirskiemu starocie Sieradzkiemu i Leajskie-

mu , Zofia Piotrowi z Kruzlowy Pienikowi, umara 1579.

jako jej nagrobek w Krakowie u S. Trójcy opowiada, ale jej

tam daj imi Elbieta, i wyranie przydaj, e bya córk
Stanisawa wojewody Sendomlerskiego, zalubione; syn za
Stanisaw.

Stanisaw kasztelan Sendomlerski, Buski, Stobnicki sta-

rosta, syn Jana Stanisawa wojewody Sendomlersklego i pod-

skarbiego z Drzewickiej, vt'r jirudenfissimus et humaiussimus^

Catholicae Jidei singularis defensor et propugnatoj^^ mówi
o nim ^. Rossel. Pymand. Mercur. 1. 5. /". 352. z modych
zaraz lat jNIemce, Wochy, Hiszpani, Francy, i Wgry
zwiedzi. lVargocki in dedtcat. comment. Julii Caesaris : w
ojczynie pod Interregna, suy jej nie bez znacznego uszczerbku

fortuny. Papro. Henrykowi do Krakowa przyjedajcemu
na ten czas kasztelan Czechowski, drog' na granicach Polskich,

ze dwiema sty usaryi Polskiej , na przepych wystrojonej zaje-

cha. Biel. f. 706. Po wyjedzie Henryka Walezyusza z Pol-

ski , na elekcyi nowego Króla wprawdzie sprzyja Austrya-

ckiemu domowi , ale gdy Stefan Batory na koronacy swoj
do Krakowa pokwapi, on dobrowolnie stron jego przyj.

Papro, i zaraz si z nim na uskromienie rebellji Gdaskiej

wyprawi, ztamtd na Moskw si wybra, kdy pod Ostro-

wem z czci wojska od Zamojskiego wysany
,
piknie si z

mztwem popisa. Heindensztein. 1. 4. hist. 3Ioschov. Pod
Pieszkowem potem z wielklem sercem na nieprzyjaciela naciera,

w których zasug nagrod, wzi od tego Króla kasztelani

Sendomlersk, i starostwo Stobnickle , a od Zygmunta HL
Buskie. Wargocki Constit. 1587. fol. 426. Pod Oryninem

potem
,
ju lubo w lata podeszy , swój puk do okazyi przeci-

wko Tatarom przywodzi wszdzie wielklem sercem. Pod Kra-

kowem gdy do niego Maxymilian ksi Austryi szturmuje, on

i rad i rk ojczyzn salwowa , co o nim z pochwa wspo-

mina Konstytucya 16S7. fol. 440. i 442. Koniec ycia swego

zaaaz w r. 1618. w Wielowsi pogrzebiony. Sprzysig si
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by doywotnie z Zofi Oeiesbj kanelerzank;^ koronn, z której

trzy córki, Jadwi«>a Jakóbu Potockiego wojewody Brachiwskie-

go, Zofia Przecawa Lanckoroskieg-o starosty Clunieinickieoo

Imo voto ^ ta lubo od wiary katolickiej dalekiego miafa nn^/.a,

przecie na adne perswazye od niej si oderwa^ niedala , i

owszem prawa swego zaywajc, w Olenicy plebana katoli-

ckie«^o , ma g-odnego osadzia. CicAoc. Alloqu, Osec. 1. 2.

cap. 12. 2do voto Jana Karola Stanislawskieg-o starosty Szy-

dowskiego. Barbara Jana Zamojskiego kanclerza i hetmana
wielkiego koronneg-o, maonki; ta ostatnia zesza z teg-o wiata
w r. 1610. a jako jej nagrobek w Zamociu mówi, post con-

jugitim ad sanctitalis miraculum reiigiosissna.^ in ipso aeta-

tis et formae Jlore indua constanlsima. Pobonoci jej i z

tego miar kady wzic moe, eby bya do nauki Cbraeci-
jaskiej poddanych swoich zachcia, nieylko e sama na nic

do kocioa ugszczaa, ale te tym, którzy lepiej odpowiadali,

czego si na katechizmie nauczyli , sama rk swoj rozdawaa
róne darowizny, ba i gdy nie rycho, albo nie dobrze odpo-
wiadali, ona nie wstydzia si Pani tak bdc, poprawia ich

i za nich odpowiada. Ubóstwu swoj szczodrobliwoci matk
si staa, koUegio naszemu Lubelskiemu Pask szkatu do
fabryki sia pomoga, i pewnieby bya wicej si mu wiad-
czya, g"dyby bya naga mier nie przypiaa. Dwa razy w
tydzie do stou Paskiego przystpoyya bya zwyka, codzie
w wieczór do kocioa na modlitwy ugszczaa , to o niej An-
nuae Societ. 1607. /o/. 443. i 688.

Gabrjel starosta Krakowski
,
pierwszy syn Stanisawa ka-

sztelana Sendomierskiego
,
pikne by wzi od Bog-a talenta,

które go do najprzedniejszych w tem Królestwie g-odnoci spo-

sobiy, osobliwie ludzko i przyjemno w obyczajach, któr
krasiy i inne cnoty, jako to w sdach nie skorrumpowana
sprawiedliwo, szczodrota, z tej koUeg-ium Krakowskie u S.

Piotra i hojnie nada , i Pask protekcy przeciwko gwato-
wnym burzom statecznie broni: posowa na sejm 1611. zkd
komissarzem stan do granic od Szlska , Constit. fol, 1 1 . i

1613. yb/. 24. wszed by w kontrakty maeskie z Katarzyn
Warszyck, Jdrzeja podkomorzego Sieradzkiego córk, z tej

jednak adneg-o sukcessora nie byo , on dni swoje skoczy w
r. 1628, w Krakowie na zamku w kaplicy Batorowskiej po-

grzebiony , zkd nagrobek jego wypisa Starowol. in Monum.
fol. 18. *) Zona za jego ponowia luby z Zebi*zydowskini

*) W na^obkn tego Gabryela u Starowolskie^i^o rok nic 1628.
ale 163t. pooony, dzie mierci 23. Sierjinia. — Przypisek
Krasickiego.
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inieczniklera koronnym. Jan drug-i syn , w Wooszech prze-

ciwko Michaowi, I >v Inflanciech przeciwko Karolowi i Szwe-

dom wojujjic, g-dy zwyciczkie niwo zbiera , lam/.e w obozie

pod Wolmarem po zapal rycerskich prac swoich poszed do

Pana, wieku swego 32. Stanisaw trzeci, w Senach uczc si,

zy przesta.

Joachim wojewoda Inflantski, a przedtem Parnawski, sta-

rosta Krzepicki , Zyzmorski, czwarty syn Stanisawa kasztelana

Sendomierskiego, w Wooskich i Inflantsklch kampaniach ry-

cerskich cnót da experyment, osobliwie kiedy przy dobywaniu

Weinstelnu zamku , i chorgiew przedniejsz Szwedzk nie-

przyjacielowi odj, i chorego pojma: nie mniej i rad oj-

czynie dopomaga, kiedy z sejmu 1G07. do ugaskania Roko-

szanów komissarzem by zapisany, Constit. fol. 866. atoli po-

tem spokojne sobie ycie obierajc, wyzu si dobrowolnie z

krzesa , i przy Kobuckim klasztorze kanoników regularnych

S. Augustyna prywatne ycie prowadzi. ohzyski Acroa-
mata. Z Anny Firlejowny kasztelanki Radomskiej , spodzi
córk Teodor Krystyn , Kazimierzowi Leonowi Sapieha pod-

kanclerzemu Litewskiemu doywotnie zalubion, matron cnót

wielkich , umara w roku 1652. w Wilnie u S. Michaa z na-

grobkiem pochowana, pamitne aski jej kollegium nasze Brze-

skie , któremu daa monstrancy do bog-at ; i syn Teodor

Karol starosta Krzepicki, Kobucki i Zyzmorski, Pan dla czci

Boskiej fortuny swojej nie aowa : da albowiem do Czsto-

chowskiego Matki Boskiej obrazu, ornat teletowy, kielich i

lamp szczerozote, i dyament kosztowny; do k lamp sre-

brn, indziej take bogate upominki, w r. 1647. ycie modo
styra. Starowol. in Monum. z Tarnowa wypisa. Zona jpg^o

pierwsza bya Elbieta Podbereska marszakowna Bracawska,

wdowa po Monwidzie Dorohostajskim czeniku Litewskim, t
on od kalwiskich bdów do prawowiernej wiary katolickiej

nakoni, niemla jednak z niej tylko jedne córk. Hieron. a

S. Hyacin. Korona maeska. Bya to Franciszka za Kle-

mensa Ustrzyckiego kasztelana Sanockleg-o wydana. Druga ona
jego Helena z urowa Daniowiczowna, z tej by syn jeden

Kazimierz Karol Alexander Amor starosta Krzepicki i Zyzmor-

ski, Pan i na wojnie I w radzie dzielny, miertelneg-o kresu

dopdzi w roku 1682. zostawiwszy z Teresy Firlejowny córk
Urszul Wierzbowsk, starocin Sieradzk, i synów Piotra i

Józefa bezpotomnie zeszych.

Micha Stanisaw kasztelan Wojnicki
,
pity syn tego

Stanisawa, ten z modych zaraz lat w heroicznych dzieach

chcc go zaprawie, do obozu go pod Orynin wzi z sob, kdy
na Turków i Tatarów z tak serdecznoci naciera, e mu
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wszyscy wlelkleg-o kawalera przyznawali imi , ztd potem po-

szo, ze na ow(^' sawn z Osmanem Carem Tureckim pod Clio-

cimeni wojn, le«j^o tez Michaa, mu^dzy inszemi, komissarzem
do rady i pomocy wojennej Rzeczpospolita Chodkiewiczowi
hetmanowi przydaa, o czem KonsUjlucya 1620. yb/. 2. jako
nat kampani dwie chorgwie usarskie swoim sumptem uzhroi.

Województwo Sendomierskie wiedzc o jeg^o ku ojczynie nie

nadweronej przychylnoci
,
po mierci Zyg-munta III. Króla

pod interreg-num, rotmistrzem go sobie obrao, i na jego prze-

zorn czuo, bezpieczestwo swoje spucia, na róne sejmy

potem posujc , tak majestatom Polskim wiernie si akkomo-
dowa, eby i ojczysta wolno uszczerbku jakiego nie pono-

sia. Cecyli , Renat Wadysawa III. maonk do Krakowa
sprowadzi, który nadg-radzajc mu jeg-o zasugi, róne krzesa

podtyka, atoli sam si kasztelani Wojnick kontentowa, y
jeszcze 1648. którego roku by sdzi kapturu generalnego

W^arszawskiego. Porzdek elekcyi fol. 7. Zona jego Anna
Czoborowna grafowna Wgierska , Emeryka córka , wdowa
po Stanisawie Turzo hrabi , z tej bya wedug Okolsk. córka,

Zofia Petronella, najprzód Jdrzeja Firleja kasztelana Lubel-

skiego
,
potem Gabryela Esterhazego hrabi, senatora Wgier-

skiego maonka, na koniec Samuela Pramowsklego wojewody
Pockiego, która z tym si wiatem rozesza w r. 1685. Hist.

Coli. Cracov. w Tarnowie pogrzebiona; i synów dwóch. Piotr

Pawe rotmistrz, ten z swoj chorgwi pod Toruniem w roku

1658. a w nastpujcym pod Malborkiem, mnie si z Szwe-
dami potyka, zszed jednak sterilis. Drugi Jan Stanisaw,

mia za sob Barbar z Dbrowicy Firlejown, z tej spodzi
trzech synów, z tych najstarszy Stanisaw Amor dziedzic na

Krasnobrodzie z Teres Myszkowsk , kasztelank Bezk bez-

dzietny, ta po jego mierci ponowia luby z Jerzym Manie-

ckim chorym Czerniechowsklm. Drugi Alexander Amor, z

sejmu 1703. komissarz do granic od Szlska, Constit. f. 21.

poj Maryann Dziedoszyck wojewodzank Podolsk , od
której temi czasy byy dwie córki , Romjinowska podkomorzy-

cowna Chemska i N. panna. Synowie za dwaj, Franciszek,

ten w r. 1738. wszed do grobu bezenny w Krasnobrodzie u

00. Dominikanów. Brat za jego Kajetan yje z Boguszown
starociank 3IogilnIck , zrodzon z Alexandry Odrzecho-

wskiej , która \mo voto bya za W^ienlawsklm , i z niej zosta-

wuje potomstwo. Trzeci Jana Stanisawa syn z Firlejowny

(która 2</o voto ya z Stefanem Konstantynem Piaseczyskim
wojewod Smoleskim, ale z nim sterilis) 3IIcha Amor, len

po Zaboklickiej (bo si to maestwo rozeszo
,) poj Prze-

rbsk, z której syn Józef dziedzic na Dzikowie, temi czasy

Tom IX. 4
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Ayje w inazenslwie z Karwick;}. Krom tych, klóry z Tarno-

wskich mia za soh.-j Tercs<; Brzcchwlank, podkoinorzank<; Iii-

llanlsk;!- Jan Tarnowski, Katarzyn<;Manrociank<;, kanclerzank

Multansk;|, wdow |K) Mikohiju Potockim, herhu Pilawa, rot-

mistrzu królewskim. Kownacki w Sparcie Polskiejfol. 117.

undacye lak Dzików skieg-o, jako i Krasnohrodzkiego konwen-

tów zakonu S. Dominika, Alexandrowi przypisuje, i Micha-

owi hrahiom Tarnowskim, wielkim g-rafom in Czobor, o któ-

rych masz wy/.ej , braci rodzonym , i przydaje , ze i w Kozinie

dobrach swoich na Woyniu lezcych , koció temu zako-

nowi oddali.

W r. 1788. Jan hr. Tarnowski kasztelan Konarski czycki, zona

Ustrzycka kasztelanka Inowodzka z Siemianowskiej urodzona z

tej syn Stanisaw Pawe, którego na Galerze cesarskiej wród
Dniepru w r. 1788. trzymali do chrztu obecnie Katarzyna Cesarzowa
Rossyjska z Stanisawem Augustem Królem Polskim. — Krasicki.

Temi czasy Felix Jan hr. na Dzikowie Tarnowski byy senator

kasztelan Królestwa Polskiego, czonek byego Królewskiego War-
szawskiego Towarzystwa Przyjació nauk — m i naukami i

przymiotami duszy znakomity , z N. Wijsockiej zostawia synów
Jana i Tadeusza, córk za Maachowskim. —
TstniOH^ski herhu Rolicz^ pisz si z Tarnowa te^o,

które jest w Kujawach nad Gopem ; z tych wedug- Okolskiego

bv Sebaslyan Tarnowski, kasztelan Sieradzki, który z tym ty-

tuem podpisa elekcy Zyg-munta III. przydaje o nim , ze do

dobycia zamku Uy, sia swem mztwem dopomóg. Drug^ieg-o

bez imienia, (Jan) kadzie go kasztelanem Brzeskim Kujawskim,

i chce g^o mie ojcem trzech braci rodzonych, to jest. Piotra,

chorego czyckieg^o ; teg-o córka Jadw iga bya za Piotrem

Charbickim sdzi ziemskim czyckim, i syn Jan, który po

zwiedzionych cudzych krajach, i lam w naukach wyzwolonych

z pochwa odprawionych, g^dy si do ojczyzny wróci, od

Karnkowskieg"© arcybiskupa Gnienieskiego , dworowi zale-

cony , sekretarzem , regentem , i referendarzem koronnym

wkrótce urós , a potem dla znacznej roztropnoci , która si
w nim wydawaa

,
przymilenia wszystkim , dzielnoci w inte-

resach ojczyzny, wzi piecz mniejsz koronn po Barano-

wskim. Pod ten czas assystowa Królowi Zygmuntowi III. gdy

do Szwecyi windykujc swoje dziedziczne Pastwo, w licznym

Panów gronie jedzi. Ztamtd powróciwszy, po ukaszu Ko-

cieleckim , dano mu infu Poznask , któr objwszy , do-

brego pasterza na sobie urzd wypeni: bo i koció katedralny

po wielkiej czci restaurowa, i chór jego pdzlem ozdobi, i

paac biskupi na insz form przerobi. Gdy tak zacz w naj-

lepsz pracowa koo swego kocioa, po zejciu Rozrazewskie-

go , na biskupstwo Kujawskie przesadzony, i tu niemniejsze
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swojej szezodrohllwoel zostawi paiiil.-^lki, kiedy przy kociele

katedralnym do pikn kaplic wysawiwszy, i owc hlaclijj

miedzian pokrywszy, mansyonarzów przy niej fundowa, wo-
ywszy na nich ohll*^, ahv oniciiim o Najw. 3Ialce, i msza
piewana bywaa; tak, zehy i kanonicy przytomnemi do tej^^oz

nabozeilstwa l)ywali. Nadto kielich dat i patyn szczerozot,

na ozdob swojej oblubienicy. Nie dug^o jednak tu zabawi,

bo g-dy si z tym wiatem j)ozeona Karnkowski, Tarnowskie-

mu arcybiskupia i prymasowska godno dostaa si w roku

1603. T, z znacznym splendorem i liczn dworu swego ko-

mityw, delikatnie piastowa, przecie pi miesicy tylko na

niej przeywszy, wszed do grobu w r. 1604. Umierajc zna-

czn summ pienin na pobone fundacye rozda, a midzy
inszemi w owickiej koUegiacIe z ostatniej jego woli, powstaa
kaplica od marmurów, blachy miedzianej i uposaenia, i po-

dzidzleii pamitna. Bo przy niej psaterzystów fundowa, pro-

boszczem tam powinien by Tarnowski, albo z Tarnowskiej

idcy, albo lierbowny, który oraz jest i kanonikiem owickim.
Prezentd naley do Tarnowskiego który jest pierwszy in di-

gnitate ; albo który jest najstarszy. Do tej kanonji
,
przyda

wie nazwan Wol Tarnowsk w województwie czyckiem,
mila od Ujazdu , a od Piotrkowa cztery mile. Pisali o nim
Treteris in Posnan. Damalew. in Cujav. i in Gnesnensihus

Episcop. ubieski in vita Pstrokonii nuin. 400. Stanisaw
brat rodzony Piotra choreg-o czyckiego , kasztelan Ino-

wodzki , ten z Barbar Bielawsk , Acta Caslren. Lancie.

1599. spodzi córk Barbar, 3Iarcina Krasickiego kasztelana

Lwowskieg^o, a potem wojewody Podolskiego maonk. Acta
Castren. Lancie. 1619. ale sterilis., bya to dziedziczka dóbr:

Biae, Gorzewo , Popowino , Cbrole, Niedzieliska, Kamie,
Dublelice, Woa Somkowska, czci w Rudzie. Acta Castr.

Gostin. 1641. i synów czterech: Stanisawa *^er7e»i, Jana ka-

nonika Oomunieckicgo, Piotra, i Hieronima podczaszego-
czyckiego. Ten dwa razy luby maeskie ponawia, pierwszy

raz z Szamowsk, drugi raz z Barbar Tomick, z pierwszej

mia syna Marcina, Samuela, Jana i Piotra. Piotr i Samuel
steriles ^ Jan archidyakonem by Krakowskim, a potem arcy-

biskupem Lwowskim , opatem Mogilskim , z którym tytuem
zapisany komissarzem na trybuna fiskalny Radomski, Coustit.

1662. yb/. 2. umar 1669. pasterz sam szczeroci tchncy.
Do ukrzyowanego Chrystusa szczególnie nabony, któremu z

srebra wiele ozd( by przyda, na ubogich szczodry , na wszy-
stkich askawy, z Panem Bogiem tak zczony, e gdy pacierze

kapaskie odmawia, nikogo do siebie jmcic nie kaza. 3Iar-

cin za take podczaszy czycki, zczy si by z Maryann
4-
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Sinlglelskii. ^^cta Castre7i. czycen. 1619. z tej potomstwo

jego byo to , córka Katarzyna wydana za Mikoaja Kiicinskie-

go , i syn Jan: len dwa razy inhy maeskie ponawia, naj-

przód z Borzobohociank, którjj urodzia Puzynianka, byo
dwie córki , Al«xandra Lcpiszewiczowa, Acta Castr. Cracor.

1722. i Elbieta panna. Trzecia Maryanna Marka Kochano-

wskiego maonka. Drug mia za sob Zofi Osuchowsk.
Pity svn Hieronima podczaszego czyckieg^o z Tomickiej

urodzony, by Stanisaw, któremu Ezbieta Staroska, powia
córk Zofi Wadysawa Dunina Brzeziskiego maonk.
Drugi syn z Tomickiej Pawe, temu Gryzeda Zaska wdowa
po Szembeku, zrodzia dwóch synów, Macieja Alexandra,

binominem^ owczeg-o czyckiego, a potem kasztelana Siera-

dzkiego, i starost Siewierskieg-o, który 2do voto z Rylsk zy
sterilis, z pierwsz za on, Krystyn Dembisk, byli dwaj

synowie, Adam proboszcz Siewierski, i Micha Stanisaw, naj-

przód owczy czycki , kasztelan Biecki , a potem kasztelan

Sieradzki, tego z Róy Rylskiej dwie tylko córki zostay, Ma-
g-dalena Adama Gembockiego, stolnika Inowrocawskiego ma-
onka, i Marta w zakonie Sakramentek w Warszawie. Fran-

ciszek drugi syn Pawa , z Zaskiej , temu Anna Zobnicka
powita dwóch synów; Stefana kanonika Krakowskiego, i Mar-

cina, którego z Kucharskiej Anny dwie tylko córki, Magda-
lena, i N.

Piotr trzeci syn kasztelana Inowodzkieg^o Stanisawa, sam

kasztelan Gostyski, mia \mo voto Ann Wgiersk, 2do

Barbar Popowsk , z tych potomstwo jego : Jan Tarnowski,

starosta W^ojnicki , który z Cecyli Radziejowsk y bezpo-

tomny. Acta Castren. Gostin. 1641. Stanisaw Tarnowski

chory Gostyski , Acta Castren. Gostinens. 1640. który
Ann Slesisk spodzi Zygmunta kanonika owickieg*o; Ka-

zimierza, który w maestwo poj Teres Wostowsk sio-

str rodzon kasztelana Krzywiskiego, z tej dzieci Konstancya

i Wiktorya w paniestwie pomary, Karol syn sterilis; Wa-
dysaw drugi syn, y z Katarzyn Stpkowsk, z niej potom-

stwo zostao: Magdalena, Magorzata, Teresa, i Konstancya.

Synowie za Stanisaw kanonik i prol)oszcz owicki , Kazi-

mierz, Maryan , Felicyan, Józef i Konstantyn. Marcin, Kazi-

mierz, trzeci syn Piotra kasztelana Gostyskieg-o
,
proboszcz

owicki. Acta Castren. Gostin. 1644. Piotr, czwarty, od

którego tylko córka bya Maryanna, Stanisawowi Bieszczy-

cklemu miecznikowi Gostyskiemu zalubiona. Pity Mikoaj
ale bezpotomny , siostra za tycli piciu braci , Helena Kon-
stancya , wydana za Zygmunta Walewskiego podkomorzego
czyckiego. Krom tu wyliczonych, jeszczem si tych doczy-
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ta, Krzysztofa Tarnowskieo-o urodzia Wilkanowska, ten Krzy-

sztof z Plichciank, Hieronima i Kazimierza, i Piotra i Annr
i Jadwig^c, Tarnowskich. Od Hieronima z Snieg-ock, idzie

Stanisaw kanonik owicki, i Jan Tarnowscy. Elbieta Kro-

snowskieg;o, Anna Oharzewskieg^o, Barbara Zyrzyiiskieg-o, Zu-
zanna Goucbowskiejj^o, consortes. Od Jana z pierwszego© ma-
estwa, z Maryann Mag-nuskij, idzie Alexander Tarnowski,

kanonik <;czycki, owicki, proboszcz Zycbliiiski, eJC' 2do t/ioro

z Petroncll Boimsk id;j : Tomasz, Felicyan i Jakób Tarn(»-

wscy, Rozalia Jana Groszkowskiego, Ag^nieszka Mikoaja l)ro-

g"oiiskie^o, maonki. Pawe Tarnowski, podczaszy Dobrzyski
z Zelsk spodzi Franciszka i Ludwika, kasztelana Rypiskie-
go, Rozali Kuczborskieg-o kasztelana Rypiskicg-o , 2do voto

Alexandra Bromirskiego , sdzieg-o Dobrzyskiego , Katarzyn
Milewskiego wojskiego Zakroczymskiego, maonki. Trzecia

mniszk bya Norbertank przeorysz w Pocku. Od Ludwika
kasztelana Rypiskiego z Ann Malisk czenika Woyskie-
go , i Teresy Leduchowskiej córk, Adam i Jan, i Józef, i

Maxymilian , Tarnowscy , Teresa educhowskiego, miecznika

Woyskiego maonka, i Anna panna. Stefan Tarnowski, cho-

ry Zydaczewski, podpisa elekcy Jana trzeciego z wojewódz-
twa Ruskiego, mia za sob siostr Mikoaja Bieganowskiego,

kasztelana Kamienieckiego , by to onierz wielki pod Podhaj-

cami , kiedy Sobieski marszaek i hetman da si im oblec,

umylnie dla sztuki szczliwie zawsze wyjeda, i raz prze-

szyty przez gardo strza , z tym postrzaem Ordyca wzi i

przyprowadzi hetmanowi: potem pod Zórawnem w obleniu
mnie poleg. Zostawi trzy córki, Katarzyn Jaowick, o-
wczyn Woysk : drug Urszul Pramowsk , starocin
Mszczonowsk : trzeci Ann Kalinowsk kasztelanow Kamie-
nieck: czwart Krystyn , która Dominikank zostaa. Seba-

styan Tarnowski poj Zofi Gbock, Acta Castren. Caliss.

1640. z której syn Alexander mia za sob Zofi Oldzk.
Acta Castren. Siradien. 1649. z tej córka Maryanna bya za

Stefanem Ldzkim pisarzem ziemskim Styckim, Barbara pod-

komorzanka Sochaczewska , bya za Chocimskim. 3Iagorzata

za Maciejem Pstrokoskim, której siostra rodzona Sierakowska,

matka Jana Sierakowskiego wojewody czyckiego.
Jan Tarnowski by kasztelanem Soskini

,
jest list maonki jep^o

Anny z Dobrzykowa., do Szymona Rudnickiego biskupa Warmi-
skiego z Zawiszi/na pisany d. 19. Stycznia 160.5. r. — Manuscr.
Helsberskic. — Ten Jan Tarnowski by póniej kasztelanem Sie-

radzkim (Konarskim). — Krasicki.

Tariisz herbu Korab , w Podlaskiem województwie w
Bielskiej ziemi. Jerzy Tarusz spodzi Piotra i Józefa, z tych:

Piotr, Wojciecha chorego Podlaskiego, i Stanisawa pod-
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koinorzego ziemi IJiclskloj , \vsj>omina «^o A'ow*/y/Mcya 1611.

komissarzem do granic, midzy ksi(^'zUveinPruskiem, Podlaskiem

i 31az()\vlecklem wo jewództwy , Constit. fol. 2 1 . posowa na

sejmy , i w trybunale koronnym zasiada deputatem. Wawrzc-
niec syn Józefa z sejmu 1611. poiorca. Uniwersa Poborowy^
Jdrzej Tarusz elior;{zy Trocki, liorodniczy Wileski, pose na

konwokaey 1733.

Tarzecki herbu Prawdzie^ w Kaliskiem województwie.

Taszyclii herbu Strzemi^ w Krakowskiem wojewódz-

Iwle, pisz.'j si z uczawicz , dom staroytny, dawniejszemi

czasy , byli z nich niektórzy sdziami ziemskiemi Krakowskie-

mi ,
jako Mikoaj Taszycki , sdzia ziemski Krakowski, o któ-

rym wiadczy Ortchoyius in Annal. Mikoaj take Taszycki

podsdklem tame 1535. Stanisaw posowa na konwokacy z

Krakowskiego 1572. Bielski fol. 657. z trzech zon spodzi
synów dwudziestu i córek trzy, z Wieruskiej syn jego Mikoaj,

zgin w okazyi zNalewajkiem ; rotmistrz godny. Maciej drugi

syn , spodzi dwóch synów i córek trzy. Samuel trzeci , któ-

rego zostao dwóch synów, i córka jedna. Przecaw czwarty,

zszed bezpotomny. Macieja synowie, Cyrill jeden z Szczepa-

nowskiej , adnego potomstwa nie mia. Zygmunt drugi wy-

rzek si Arryastwa, jako i Samuel stryj jego, ten z Zofji

Polanowskiej zrodzi Stanisawa i Wadysawa mów rycer-

skich , z których drugi zgin w okazyi z Kozakami pod Zoni-
nem , w Konstantynowie pochowany. Druga ona Stanisawa

Jordanowna, z której byo kilka synów i córek. A midzy nie-

mi Achacy. Trzecia Konarska, z tej synowie, Jan i Daniel.

Jan pisarz ziemski Krakowski , córka jego Barbara bya za Ja-

nem Koneckim , ochmistrzem Królowy Anny. N. mia za sob
Ossolisk chorank Lubelsk, N. Zofi Morsztynown sla-

rociank Filipowsk.

TatOBBiir herbu Sas , w Ruskiem województwie. Jan

Tatomir czowiek rycerski, pierwsza ona jego Maryanna Kre-

chowicka , z tej synowie jego trzej : Jan , Benedykt i Piotr.

Druga Anna Dobrska. Maryanna Tatomirowna, ona Alexan-

dra oweckiego horodniczego Kijowskiego. Constitut. 1678.

fol. 28. Stanisaw sdzia kapturowy Lwowski 1737. Jan mia
syna Prokopa.

Taiibe* Jerzego Taube oberszterleitnanta, w r. 1678.

pizypuszczono na sejmie do indygenatu , o czem Const. 1676.

fol. 63.

Taivtig'iercl herbu Drija. Mikoaj Tawtigierd pier-

wszy na swój dom przyj herb Drya , na sejmie lirodeskim,

w r. 1413. u askiego iv Statucie fol. 127.
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Ycliorzeifiiki herbu Rof^ala^ w ziemi ukowskitj.
Jan Tcliorzewski spodzi czleircli synów , Jerzrg-o I Jana sle-

riles ^ Krzysztofa, lo<^() z Ocicsalskiej syn Stanisaw, tej»() z

Roszkowskiej potomstwo, Tobiasz, Gabryel, Alexander, An-
toni, i Katarzyna. AYojciecli czwaiMy z \Vyj;naskiej , mia
synów czterecli : Daniela, Samuehi i Feli.\a : ei sie w uiewobj

Tureck dostali. Tobiasz czwarty , z Jeowskiej mia syna J«;-

drzeja. Temu Szymanowska j)owia syna Józefa , który z B-
kowskiej spodzi Feixa i Xawiera. Stanisaw Tcliorzewski

1586. podpisa kaptur Krakowski. Constit. Jol. 405. Zolla

Tcborzewska umara 1680. syn jej Foryan pleban Uzezawski

1686. Samuel borodniezy Krzemieniecki, zona jego Maryanna
Wkryska, z tej syn W^acaw 1724. Miebat brat rodzony Sa-

muela, pojj Maryann(; ubkowsk, z tej syn Jan Kazimierz.

Antonina bya za Franciszkiem Cbrocikowskim. Jan , Stani-

saw, Jdrzej, Krzysztof, Ambroy, w Lubelskiem , Wady-
saw w Sieradzkiem, Tomasz w Bezkiem 1697.

Tcliorznicki ^ w w^ojewództwie Podlaskiem. Jakób

Tcborznieki , skarbnik Mielnicki i Tobiasz 1674. Jdrzej ka-

nonik ucki 1671

.

Tciiorzniccy 3Iniszkowie herbu Jelita , bior swój pocztek w wo-
jewództwie Podlaskiem , w ziemi Drohickiej paratji Jaboskiej :

pierwotnie midzy r. 1400. a 1480. ze wsi Mnichowej , czyli

PodborucJ ; zkd tez Mniszkami zawoani. Gdy za w r. 1495.

Tchorznic wie ssiedni nabyli, od tego te czasu w aktach

grodu Droliickiego znajomi s pod imieniem Mniszków Tchorzni-

ckich. Drugi dom tego imienia, kwitnie take w Podlaskiem, ma
swoje imi od wsi Tchorznicy redniej czyli Resjtondotnj , a e
jest rozgaziony , wic dla rónicy szczepu , lamilji potomkowie

uywaj przydomków : Derdów, Kalcytów, i Czubków ; do Mni-
szków Tchorznickich , herbu Jelita , wcale nienale , i adnego
spowinowacenia z temi Mniszkami niemaj. Wie Tchorznic re-
dni czvli Respofidow , z loiclk Tchorznic w poczeniu b-
dc , Mniszkowie Tchorzniccy od Kalcytów Tchorznickich nabyli

w r. 1498. a pierwszy tego imienia; Mateusz Jakób Mni-

szek pisa si r. 1498. w grodzie Drohickim na akcie urzdowym
w ten sposób :

,, Mateusz Jakób Mniszek de Tchorznic Podborna czyli Mni-
chotoa, Tchorznic krcdnia czyli Rcspondowa , Wyszki^ Rafaly,

Minczewo haeres .'-' Tego synowie Mikoaj i Piotr, oba pod

Zygmuntem I. rycersko zasueni. Mikoaj zostawi syna Ja-
ko b a i córk Margaret poczon z Grzegorzem de Iiincza z

Wierzchcy. Jakób mia za on Zoli córk VvX\y.Vi Suchodol-

skiego. Piotr zostawi Stanisawa.— Jakób z Zofi Sucho-

dolsk mieli dwóch synów ; Pawa i liurgarda, pierwszy zmar
bezdzietny a JJurgard, poj za on Maryaun ^/e J/ZecsAów, i

z tej zostawi Stanisawa, ten suc wojskowo pod Karolem

Chodkiewiczem , odznacza si na Chocimskiej potrzebie z Osma-
nem Sutanem roku 1621. jako wiadczy Opisanie Jana Branti

(druk gocki str. 31.) powróciwszy z wyprawy
,
poj za on IJar-
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barc lVyszi/usk , z tej spodzi trzech synów : Leonarda, Jana
i P a w a. — Leonard z Zuzann córkq Kaspra Buczkowskiego

\\cvh\x Bogoi^ya ^ mia czlereci synów: Jakóba, Józefa, Sta-
nisawa i Jana. — Jak ób poczy si z /f^oyV'W'ó^3/V/, potem

z Zoli córk Jakóba i Elbiety z NotoosicUkich Tomickich herbu

odzi. Józef z Gruszeck, Stanisaw z Ann Jarock, Jan
za mia svna Kazimierz a. {Dapifer Bracawiens.) - Stanisa-
wa z Barbary lFyszyiiskiej\ drugi syn Jan Jakób dwojga imion

{Thesaurarius Terrae Mielnicensis) poj za maonk Katarzyn
Morzkowsk, z której Tobiasz bezdzietny, Zofia za AdallJer-

teni Wyszomirskim , cz wsi Tchorznicy , wniosa w dom Wy-
szomirskich. Rozalia za Bonawentur Dbrowskim. — Jakób syn

Leonarda, urodzony z Zuzanny Buczkowskiej , z Zofi Tomick
mia Szymona, poczonego z Eufrozyn, córk Tomasza i Anny
wnuka Jana i Elbiety z Obrpolskich herbu Lubicz Krnsnodb-
skich, herbu Korczak. Szymon z Eufrozyn spodzi, Jana,
3Iateusza i Franciszka. — Jan mia najpierw za on Ma-
r\ ann Morzkowsk herbu Horwin

,
po raz drugi poj w doy-

wocie Franciszk de Kolby podkomorzank Wendesk : z tej zo-

stawi synów: Michaa, ukasza, Piotra, Joachima,
Józefa i Hiacyntego, ten ostatni ma syna F e 1 i x a dziedzica Pia-

//o«t7c w obwodzie Samborskim. — Mateusz drugi syn Szymona,

z Broszkowsk mia Karola. Franciszek trzeci syn Szymona,
poj w^ maestwo ucy córk Adama i Ewy z Wierzbickich

herbu Jastrzbiec, wnuka Walentego i Jadwigi z Sarnackich herbu

Korwin, prawnuk Wojciecha i Maryanny de Dmoskie Morzko-
wskich herbu Korwin. Tene Franciszek z ucy Morzkowsk
spodzi synów czterech i córek cztery. Maryanna za Jezierskim,

powtórnie za Jastrzbskim po trzecie za Modzelowskim. Rozalia

za Toczyskim, Barbara za Sulikowskim, Ewa za Brodackim, sub-

delegatem grodu Drohickiego. — Synowie Franciszka, Józef,
Wawrzeniec i Tomasz modo zmarli, Walenty za poj
za on Rozali urodzon z Józefa i Zuzanny Rudnickich , skar-

bnikostwa Liwskich , wnuk Kazimierza i Zofji de Krzesiskie,

prawnuk Stanisawa i Doroly Mieszkowskich, praprawnuk J-
drzeja i Katarzyny de Zagórskie Rudnickich. Tene Walenty
z Rozalji Rudnickiej mia synów trzech: Bogusawa, Wa-
dysawa i Maryana. — Bogusaw byy officer wojsk Pol-

skich z Joann córk Jana Ufniarskiego herbu Jastrzbiec i Sa-

lomei z hrabiów Stadnickich, ma synów: Juliusza, Konstan-
tego i Wacawa. — Wadysaw, bywszy officer wojsk polsk.

kawaler Legji honorowej, poj za maonk Honorat Cfniarsk
rodzon siostr Joanny i z tej ma synów dwóch : Maxymiliana i

Kazimierza. Wadysaw wszed w powtórne zwizki z Fi-

lipin hrabiank Butler córk Kajetana hr. Butlera generaa Ba-

warskiego. — Józef, drugi syn Leonarda z Zuzanny Buczkoioskiej

poj w doywocie Gruszeck herbu Lubicz, z tej syn Jan, tego

potomstwo Józef, r. 1724., podczaszy Bracawski za Stanisawa
Augusta L Tribunus Min. Haliciensis , zostawi syna Igna-
cego, któremu Katarzyna, córka Wojciecha Wolariskiego herbu

Lubicz i Barbary z Brzozowskich
,
powia dwóch synów Jana

i Piotra. Jan poj za maonk Kornele córk Jakóba Stan-

kiewicza herbu Mogia i Maryanny z Karwowskich herbu fVad-
wicz. Z tej mia potomstwo, jest dziedzicem Snnoczka w obwodzie
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Sanockim. — Stanisaw , trzeci syn Leonarda, z Ann Jarock
spodzi Franciszka Dominika bezdzietnie zmarego, i Ja-
ko b a któremu Sobolewska

,
powia trzeci synów ,Jakóba, Ma-

teusza i Ignacego. Ci trzej posiadaj Tchorznic z przyle-

gociami. — Jan czwarty syn Leonarda, jak si wyej rzeko, zo-

stawi Kazimierza {Dapifer Bruclavtensis) oraz J a k ó b a , który

mia syna Ignacego, dziedzica Smarcsewa. — Z dokumentów
Jamilijnijch, wypisanych z Akt Grodzkich w Drohiczynie^ Akt
Lwowskich , it.d.

Yczyiiski herbu Topoj\ Dom ten w Koronie Polskiej

bez \vjj|)ieni;i jeden z najcelniejszyei
,
jak w godnych zawsze

krzewi si(; ludzi, tak le najprzedniejsze zasiada, w nadgrod
zasug- swoieli, w tej ojczynie krzesa, przecie skpo i o nich

nasi historycy pisz. Ja tu icli wyprowadzam genealog^i od

teg-o czasu, jak si<^ z l\'czyna pisali, dawniejszych za ich

przodków , znajdzie niej pod herbem Topor. Nawój syn Ze-

goty wojewody , a potem kasztelana Krakowskieg"o , wojewoda
najprzód Sendomierski , a w roku 1.325. kasztelan Krakowski,

jakom dowodzi w pierwszym tomie. Ten komornikowi swemu
Sandowi, da przywilej na wójtostwo wTczynie albo w Prze-

g-Iniej. Dwie albowiem byy Przeginie, jedna, w której zamek
skalisty widzied byo, o której Kromer fol. 138. Druga, w
której zamek Tczyn, tene Nawój z gruntu wyniós, z teg-o

potem, póki kwitn«^^li, pisali si<; Tczyscy. Przywilej ten znaj-

dziesz w Paprockim fol, 16. o herbach w r. 1319. ile z kom-
putu lat wnosz, Bachna córka jego, bya on Stanisawa z

Brzezia w roku 1357. i synów trzech. Jasko Owca i Janusz,

ohadwa pisali si z Morawicy , trzeci Jdrzej wojewoda Kra-

kowski. O Januszu powiadaj autorowle nasi, e zszed bez-

potomnie. Od Jaska Owcy poszli Morawiccy, z tych by Jakób

z 3Iorawicy nazwany Przekora, m znaczny u Opoczki , za

Witolda ksicia Litewskiego w r. 1428. jako pisze Kromer
lib. 29. Marcina i Gosawa z Morawicy wspomina Dugosz
w yciu S. Stanisawa. Tame namlenia o Jdrzeju z Mo-
rawicy, dowiadczonego mztwa kawalerze, ten pod wojn
Prusk, gdy pewny dwór, ogniem pon, a on zewsz.d od

poaru otoczony , nlemajc^ adnego sposobu , salwowania si
od zguby ycia, skoro do S. Stanisawa biskupa I mczennika
z suppllk si uda, ogie si na dwie czci przedar, tak, e
mu wolne przejcie do ucieczki zostawi. Drudzy, I pospoliciej,

pocztki Ossoliskich , do tego Jaska Owcy referuj.

Jdrzej syn Nawoja kasztelana Krakowskiego , sam woje-

woda Krakowski w r. 1359. Dugosz tom. 2. Kromer /. 14.

Ten z dwiema braci swoj dawa wiadectwo o wolnociach
familjl swojej w r. 1366. jako si domyla mog, synów jego

byo trzech, Wacaw, który sobie stan duchowny obra, i Ka-



'/:imierzowi Wielkiemu sia dopomój^, do wymurowania zamku

>V()dzlmlerskie<^o w r. 1370. jako pisze Dugosz pod tym ro-

kiem Tom. 2. /. 10. I)i"u<;i syn Nawój, o kt<jpym wprawdziec

niektórzy Iwierdzjj , ze w polyezee Wooskiej zabity poleg,

atoli Dugosz Ub. ^d. fol. 1124. pod roldem 1359. powiada,

ze z tej kieski wyszed, i uchodzc tak ojcowskiego jako i kre-

wnych swoich gniewu, az do Rzymu zaszed, zkd nie pr(^'dzej

do ojczyzny powróci, az mu zona jego umara, po której zej-

ciu wzl.j dziekaiiijj Krakowsk. Domylaj si niektórzy, ze

z potomstwa jego z teg-o domu niektórzy, pisali si Rapszty-

skiemi z Tczyna, która linia potem dugo kwitna, a midzy
inszemi Jan Rapsztyiiski de Tczyu kasztelan Wilicki, pod-

pisa erekey kocioa Wszystkich SS. w Krakowie w r. 1391.

u Posseliusza in historia Polono- Pruthenica f. 173. O dru-

gich bdzie si mówio niej. Tu przydaj, ze ff^arszawicki^

zowie dom Tczyskich , De optimo stutu lihertatis w prefa-

cyi swojej : Pubiicae libertatis Patronom , i dalej mówi

:

Tenczinios eligendorum Jagiellonum^ quasi perpetuos uos-
dam auctores fuisse^ et sicut Joannes Tencinius Castellunus

If^ojniciensis , Hedvigis Jagiellonis conjugis tardius adven-

tanlis e.rpectafidae, sic postea omnes Tencinii^ semper eli-

gendorum Jugiellonum praestabant se auctores ^ unde Si-

gismundus Imns moriejis Tenciniorum Jamiliam Augusto

Jilio de meliore nota commendasse dicitur.

Jan kasztelan Wojnicki, syn Jdrzeja wojewody Krako-

wskieg-o , o którym Kromer Ub. 24. ze pod interregnum
,
po

mierci Ludwika Króla Polskiego i Wgierskiego
,
gdy si na

sejmie Sieradzkim, Polacy o sukcessorze naradzali w r. 1383.

ten tyle mow swoj sprawi , ze wszystkich zdania na swoj
stron przecign. Sed unus homo oratione sua mox omnium
voluntates convertit. Zda mi si, ze tene sam Jan, by potem

kasztelanem Krakowskim w r. 1400. jako si podpisa na licie

Króla Jagie y danym kociootui Leajskiemu^ w Nakiel.

w Jliectoio. fol. 359. komissye imieniem tego Króla w ró-

nych interesach, rozsdnie utrzymywa, wedug tego autora

Jhl. 366. ycie skoczy przed rokiem 1410. bo w tym roku

ju na tem krzele siedzia Krzysztof kasztelan Krakowski. Na-
kielskifol. 383. Trzyma oraz ten Jan przy kaszteb-Auji staro-

stwo Krakowskie. Idem fol. 374. Królowa Jadwiga Jagie
ona, exekutorem go swego testamentu uczynia, osobliwie

• wzgldem erekcyi akademji Krakowskiej.

Jdrzej kasztelan Wojnicki, który z chorgwi swoj pod

Grunwaldem heroicznie stawa przeciwko Krzyakom w roku

1410. Dugosz 1. 11. fol. 242. Bielski fol. 295. Tene jak

rozumiem w r. 1430. Jagie z Swidrygieem tranzakcy o
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Podole rozerwa , z profitem ojczyzny , o ezem Kromer I, 20.

BielskiJ\ ^^36. wprawdzlec kaluinnl;^ na niego woono byo,

jakby z Królow Annii, mniej przystojne mia mie konfiden-

cye, atoli mu publicznie wrócona sawa. Bielski Jol. 288.

Kromer 140. to mu jednak wszyscy za ze maj, ze, zby si<^

by prdzej wróci do modej zony, Królowi by powodem,
zby by od Malborka (dil<;zenia co pr<;dzej ustpi. Biel. f. 305.

Tenciniiim JJomum religionis Cntholicae retinendae tenacis-

simam fuisse .,
nec nisi (juasdam Joeminas ^ f^iros suossecu-

tas ^ tnreligione Hacresum erroribus irretitas Juissc. wiad-
czy Cichocki in Allotjuiis Osecensibus lib. 2. cup. 8. k<;dy

niej cnp. 13. mówi. Nullas in eam Haoreses irrepsisse^ tot

templaf Monusteria^ Xenodochia , ab illis erecta dotataque

et ab omni haereticorum violentia defensa et cons€rvata , et

niej ea familia Catholicam Jidem contra haereticos magno
animo tutata est. Jana TcczyskIeg"o , ze pocbowane ciao w
Kraniku w r. 1407. wiadczy nagrobek jego , który wypisa
Paprocki o herbach.

O tyra Jdrzeju Tczyskim kasztelajile Wojnickim Kromer z po-

chwal nieraz czyni wzmiank: ,, mier le jego gwatown opi-

sa w Krakowie r. 1461. — Gdy albowiem Rzemielnika za to

e mu niewczas rynsztuukl wojenne zgotowa , uderzy, ztd tu-

mult si wszcz midzy pospólstwem na niego, z razu lekce to

way , m do czynów wojennych przyuczony , a gdy Elbieta

Królowa na zamku go Krakowskim schroni chciaa , nieda si
do tego kroku nakoni, gdy jednak co raz tumultowi wzmagaj-
cemu si oprze si niemóg, schroni si do kocioa S. Fran-

ciszka, ale i tam od zapalczywej zgrai ochronionym by niemóg
zdobyty wic i okrutnie zamordowany, ciao jego w óczone po mie-

cie i a trzeciego dnia przyjaciele i krewni ku pogrzebowi zdo-

by si mogli.*'— Czas mierci kasztelana Wojnickiego, o którym-

e samym wspomlua Kromer I ju w r. 1410. znajdowa si przy

obleniu Malborka i radzi Królowi wrócenie si do Polski, dla

tego jak niektórzy twierdzili e do modej ony swojej tskni

:

— pldziesl.it lat i jednego przecig, albo oznacza I z jednego

dwóch Tczyskich stworzy, albo i tene w zgrzybiaym wieku

zabity. — Przypisy Krasickiego.

Jan kasztelan Krakowski, w r. 1462. z tym tytuem pod-

pisa list do Piusa II. Papiea proszc o kanonizacy B. Jana

Kapistrana, którego nieg^dy z Wrocawia sprowadzi do Kra-

kowa, znajdziesz g^o u f^adinga in ^innalibus Minorum t. 6.

num. 41. By przedtem len Jan kasztelanem Wojnickim, jako

podpisa w roku 1436. pokój Brzeski 21 askiego w Statucie

Jol. 146. Postpi potem na województwo Krakowskie, z któ-

rym honorem znajdziesz g^o u Nakielskiego fol. 464. w roku

1439. Podpisa take ksiztwa Owicimskiego j)rawa w roku

1454. Zda mi sic, ze w dom tego wojewody Krakowskieg(»

wniosa zona jeg^o Anna z (ioraja herbu Wrby, Dymitra pod-
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skarbieg-o koronneg-o córka, dobra Kranik i z przylegociami,

Bolurz, Zdzieowice , i inne, o których Paprocki w dcdifkn-

ciji Ogrodu królewskiego. Zy[ jeszcze ten Jan 1404. jakom

czyta na licie klasztoia Stanijjteckiego. Okolski Jaskowi ka-

sztelanowi Wojnickiemu, o którym si<; wyej mówio, piciu

synów naznacza, J«;drzeja, Zbigniewa, Gabryela, Stanisawa,

i Mikoaja, i córkt^', bya to Beata z Tyczyna, Jana Odrowa
wojewody Ruskiego maonka, fundatorka 00. Bernardynów

w Samborze, co o niej wspomina nagrobek jej tam pooony,

atoli te wszystkie dzieci, ze do tego Jana, o którym tu mowa,

a nie do Jaska kasztelana Wojnicciego, nale; kady snadno

pozna, kto zway lata, kiedy Jasko i potomstwo jeg-o yo. Bo
ojciec ich przed rokiem 1410. ju by w groble, oni jeszcze

kwitnli w r. 1500.

J(^*drzej pierwszy syn Jana kasztelana Krakowskiego , o

którym pisze Paprocki ze zszed bezpotomny, ja g-o czytam ka-

sztelanem Sdeckim u Dugosza w r. 1479. lib. \3. fol. 58.

ale to tu zda mi si mowa o Jdrzeju, o którym niej.

Zbigniew drugi syn Jana kasztelana Krakowskiego, naj-

przód miecznik Krakowski , wzi potem stolnikostwo Sendo-

mierskle , na koniec podkomorzy Krakowski , starosta Malbor-

ski, w roku 1485. jako wiadczy Historia Polono-Pruthenica

f. 635. mia za sob Suchorzewsk, z której bya córka Anna,

wydana za Mikoaja ksicia Raciborskiego, a po jego mierci,

która przypada na rok 1506. wedug Bielskiego fol. 500. i

Miechowity^ ponowia luby maeskie z Janem Kocieleckim

wojewod czyckim. MS. Cracoien. Indziej czytam, ze T-
czyskl miecznik Krakowski, mia za sob Fog-eKederown.

Paprocki o herbach f. 61. synów mu przypisuje dwóch, Jana

podkomorzego Krakowskiego, Bielski o nim powiada y. 486.

i Kromer lib. 30. ze pod wojn Woosk, by wzity w nie-

wol pod Bukowin, w r. 1497. ale o jego procedencyi , I po-

tomstwie, jako I brata jego Jdrzeja wielkie milczenie po au-

torach.

Jdrzej z Tczyna wojewoda Krakowski, a przedtem, naj-

przód kasztelan Sdecki, jako wiadczy Dugosz w r. 1479.

lib. \3.fol. 580. dalej wojewoda Lubelski 1515. by z tym

tytuem na zjedzie Wiedeskim, Bielski fol. 529. Decius^

jedzi potem do Wgier w poselstwie od Zyg^munta I. dla

uspokojenia kótni wewntrznych. Bielski f. 590. potem wo-

jewoda SendomlerskI , Bezki , Chemski, Rohatyski, Krasno-

stawski starosta, a potem wojewoda Krakowski, które krzeso

gdy mu konferowa Zygmunt I. wielkie mu pochway zapisa,

jakom czyta na licie tego Króla, in MS. Pericov. kdy
midzy innemi mówi o nim: In iiupero Cotwentu Cracouienst
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generali et Mariaahurgensi ac Gedanensi\ alns<jue coituen-

tibus^ in omnibus ejns consiliis^ et iiecessartis actionibus ac

legationibus^ (juas in llungariae et Bohemiae 7'egnis ^ et ar-

duis negotiis obwita singularis ejus prudentia dexteritnsque

eluxerit^ quibus non solum apud ipsum Sigismundum nunc

Regem Poloniae ^ Regni status ^ sed etiam apud omnes ordi-

nes^ illorum regnortim ^ benevolentiae etfavori^ non vulga-

remue opinionem^ et auctoritatem multis experimentis^ con-

sili et prudentiae sitae cum magna laude comparurit. Temu
Karol Cesarz V. dla jeg-o wielkich zasug- i talentów, tytu

S. R. I. naJa w roku 1527. kc^nly do teje aski ju'zypu.ci i

drugicii z tego domu, to jest Jana podkomorzego Krakowskie-

go , Jana miecznika Krakowskiego , Jana kasztelana Lubelskie-

go, Stanisawa podkomorzego Sendomierskiego , i J<;drzeja

braci stryjecznych , nawet do herbu ich now ozdob przyda,

kdy w tym przywileju tak mówi : Scutum cum campo rubeo,

in quo bipennis suis apte coloribus depicta continetur. Ga-
leam quoque Torneamentalemsupereminentem laciniisque sen

induuiis rubeis ac glaucis^ in summitate bipennis redimitam^

in fiunc mutavimus, melioravimus^ et exornavimus modum et

formam: videlicet Scutum^ in cujus prima quadra, paternn

avitaque manent insignia , una cum Galea , sicut modo prae-

missum ^ altera vero quadra , campum diuisum knbet, cujus

medietas alia alba est^ alia vero rubea cum Aquila Bicipiti

media^ alba rubea^ transpositis coloribus^ ita, ut pars Aqui-

lae rubea sit in campo alboj et pars alba in campo rubeo.

Galea torneumentalis ^ in cujus summitate Aquila^ media

alba , et media rubea , extensis alis , in quarum singulis

quinque pennae cohaerent cum laciniis, alis rubeis circutn-

circa splendicantibus . Starowol. in Bellator. takie mu Elo-

gium napisa: Quamvis plurimus alios Toga^ et Sago viros

illustresy haec indyta vetustissimaque familia protulerit^

quorum nomina consecrata erunt perennitati, donec in pretio

virtus erit; huic tamen martialium virorum catalogo duos

tantummodo fama meritisque insigniores inserere placuit^

Andream videlicet , Palatinum , et Andream Castellanum

Cracoyiensem
,
quos hodie nominare possumus inter praeci-

puos Sarmatici Orbis bellatores : ac primum quidem Palati-

num^ Joannis Castellani Cracoviensis Filium ^ apud Vladi-

slaum Jagiellonem post praelium Grunevaldense validissima

gratia
,
quod non solum ibi cum equitum suorum ala fortis-

sima interfuerit ^ sed etiam cum f^itoldo Duce contra Mo-
schovitas et Tartaros integras legiones duxerit. Quo qui-

dcm bello summam laudem rebus gestis est consecutus ^ ibi-

demquc pleniorem
,
quod singulari certarnine , Scytham su-
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pe7'be ostentantcm inres^ et provocajitem^ utroqtic inspectante

e.rercitu confccissct. Et tandem in Senatum adscriptiis, com-

plures p?'o Patria Icgationes ad dwersos Principes /loiiori-

/ccntissimc obiisset. Cum autem f^ladislaus Jagicllonides

sceptris Puteruis potitus , etiam ad Hungariae rcgnum esset

evocatus^ yindrcas cum suis cohortibus eum secutus ^ cum
egi^cgiam ubuiuc^ acJUlelem operam praestilit^ tum Tirna-

viam ab mcui^sionibus hostilibus fortiter tutatus^ etiam Pres-

hurgensem agrum populatus est: I\eginaeque Elisabethae

(fjuae regnum sibi post obium mariti Alberti Austriaci

usurpabat^) exercitus clade ingenti afflixit ^ ilerumue cum
auxiliaribus copiis ^ ab ordinibus Regui Poloniae ^ in Unga-
riam missus^ ne qnid(juam prohibente Iskra cum suis Bohe-
mis, Budam^ ad Hegem f^ladislaum perrcnit ; et eam tJnga-

riae parem ^
quae Austriae fmitima est^ Reg jnbente tua-

tus es^ liberaa obsidione arce Posoniensi^ aliisque muni-

ionibus
^
quae Reginae praesidiis tenebantur, partim per

inm, partim per deditionem receptis^ et Ulrico Ciliae Comite

capto , extinxit illum mors anno aetatis 63. Erat in milites

liberalis. Okolski pisze , ze zszed sterilis. Atoli Starowol.

w tej swojej nurratyuie zmisza (Iawniejszeg"o Jdrzeja kaszte-

lana Wojnickieg-o dziea z tym tu, co kady pozna, zwaywszy
lat koinput.

Mikoaj wojewoda Ruski , drug^i syn kasztelana Krako-

wskieg;o, na które wstpi z krzesa województwa Bezkieg"o,

znajdziesz go u askiego w Statucie iv r. 1496. Jhi. 110.

Córki jego trzy zostay, Barbara Tarnowskiemu Janowi kaszte-

lanowi Krakowskiemu, i hetmanowi wielkiemu koronnemu do-

ywotnie zalubiona, umara w r. 1527. Starowol. in Monum.
z nagrobków w Tarnowie. Druga Szydowiecka podskarbianka

koronna, trzecia Opaliska, Piotra kasztelana Gnienieskiego
maonka. Paprocki ^ luboc j drudzy córk by mieni Zbi-

gniewa podkomorzego Krakowskiego. Synowie za dwaj, Jan

i Stanisaw. O tym 31ikoaju wojewodzie Ruskim, ^tlsze Bielski

Jol. 486. e z Gabryelem z Morawicy z Tczyskim , zgin^di

w okazyi pod Bukowin w r. 1497. Jan syn jego, by woje-

wod Sendomierskim , Stanisaw kasztelanem , oba adnego
potomstwa nie zostawili.

Stanisaw czwarty svn Jana kasztelana Krakowskiego, pod-

komorzy Sendomierski i starosta Trembowolski. Nakielski

fol. 596. Tego córki cztery z Barbary Zawiszanki , Zawiszy

czarnego córki , w róne domy wyposaone
,
jedna wydana za

Stanisawa Mieleckiego, kasztelana Zawichojskiego , Elbieta

jej imi ; druga Dorota za Ossoliskiego , z której córka ya
z Janem Zamojskim kanclerzem i betmanem wielkim koron-
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uym, trzecia za Nowoiniejskim, czwarta za Janem Tarem.
Genealog. Mielec. Kwiliu^a pod tez czasyb og-osawiona imle-

iiiein , i j)rzezwisklem Beala , trzeciego hahilii Dominika S.

zrodzona w domu przezacnym T«;czyskic]i , zakonnica |>ol»o-

zna, i l)i»<^ol)Ojna , której ciao w Krakowie w kociele SSS.
Trójcy odpoczywa w kajdicy Katarzyny S. Seneskicj : gdy jej

grób otwierano, wonno wdzi<;czna i wielka z nieg-o wysza,
naksztat za|)acliu Balsamowego , wszystkich udzi tam n^d-
cycli, przewdzi«^'cznym za[)aclicm nasycajjjc , umara r. 1508.

Bzouias de rebus gestis m Polon. cap. 5. Józef lVerbski

kanonik Chemski. Kwitn Sydziwój z T(;czyna prol)oszcz

Szkalmirski, i kanonik Krakowski, jakom si<; doczyta na przy-

wieju, nadanym miastu Lubelskiemu, w roku 1475. Zostawi
len Stanisaw i syna Jana ^Voszka, o którym pisz*; na kocu.

Gabryel pity syn Jana kaszteana Krakowskiego, chory
Lubeski, jakom czyta na iscie Zygmunta I. tu MS. Pctricov.

koo r. 1528. córki jego, idc za wiadectwem Paprockiego.,

byy dwie, jedna Beata za Piotrem Wapowskim stolnikiem

Sanockim. Druga za Odrowem wojewod Ruskim , ae to

omyka, co i z samych lat pozna: to pewna, ze krom 00.
Bernardynów w Samborze fundowanych , tame wprowadzia
jeszcze i 00. Dominikanów; którym, gdy koció na cze S.

Katarzyny stawiano, niewstydzia siciwasnemi rakami fabryki

dwiga, z caym dworem swoim. Grodzicki w iyciu S. Ja-

cka. Synów jego rachuj trzech, J^'drzeja , Jana, i Stani-

sawa, z tych

Jdrzej hrabia z Tczyna, którego list Karola V. zowie

Andream Juniorem, syn Gal)ryela, kasztelan Poaniecki, zo-

stawiony z czci wojska na ochron Podola
, pod Seretem

od nieprzyjació zbity w roku 1538. która klska z tej okazyi

przypada, e midzy dwiema regimentarzami, jakie niesnaski

zachodziy, pisze o tym Bielskifol. 578. przesiad si potem

na krzeso województwa Lubelskiego, przy którem trzyma sta-

rostwo Sniatyiiskie i Rohatyilskie. Postpi dalej na kasztelani

Krakowsk wedug- Starowol. in Bellat. fol. 94. Parrus qui-

dem corpore ^ sed ingenio et cloguentia summus^ ob amplis-

simam et kaud scio an maximam in Regno Poloniae familiae

dignitatem., tum vero ob canam prudentiam. Is enim sub Ca-

simiro Alberto et yllexandro Regibus Poloniae.^ variis bellis

exercitatus ^ non destitit^ et sub Sigismundo Gentile decus

inngno animo capessere : Dum(jue Solymanus Turcarum Im-

perator ^ ^ustriae f^iennam^ ingentibns copiis oppugnarct.,

collectis tribus Polonorum cquilum millibus , vel non roga-

tus^ Ferdinando Caesari ultro suppeliatum irit., et ad con-

finia Moraviae dnodecim millia palantium Turcarum nactus,
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m fagam omnes facile convertit. Caesisque quam plurimis,

inetum Tijranno if)f>'i\ obsidtimem tunc fortem solrenti^ adeo

inject^ ut prosperis itinertbus , et ultra solitum^ Badam rc-

rertens , omuem grariorem armaturam, amiserit , Tczynio-

que eatremum Agmen assiduo carpenti^ praebuerit occasio-

nem ad comparanda trophaea, quae ueternum et gentem Po-

lonam et Domum Tczyniam exornarent. Krat Castellanus

Cracoriensis ^ animi magnitudine^ consilii solertia ^ hellicis

rirtutibus ac rerum gestarum gloria , Dux nemini ueteruni

secundus. Krom tego da incztwa sweg^o dowody
,
gdy w ró-

nych potrzebach, sam si pojedynkiem z nieprzyjacielem nie-

raz cinaj. Nad to liczne poczty, kosztem swym na nieprzyja-

ció ojczyzny wyprowadza, jedzi take z Cesarzem Karo-

lem V. do Hiszpanji
,
przeciwko Carowi Tureckiemu Solima-

nowi , kdy si znacznym mem pokaza, z wielk ozdob
narodu Polskiego, w roku 1532. w której okazyi mia z sob
300 mów na wybór, kosztem ich swoim przez czas dosy^

dugi utrzymujc. Tak si znacznie zasuywszy, wzi od te-

go monarchy przywilej, w którym jemu i synowi jego Janowi,

na ten czas dworzaninowi swemu , herb znowu inszym kszta-

tem ozdobi. Sowa s przywileju tego danego w r. 1561. bo

cay znajdziesz w Paprockim i Okolskim. Nos san Familiae

Comitum in Tczyn insignia vetera , aliqua notabili acces-

sione ^ amplijicanda et locupletanda duximus, eisque in ipso

Clypei centro
,
parrum scutum coloris caerulei

^
quod ere-

ctum Leonem^ aureum caput^ corona aurea insignitum osten-

dat^ ad dexteram coiwersum^ cauda bicipiti in dorsum re-

Jlexa^ ea pedum constitutione ^ ut a pugnam compositus

yideatur , benigne ac liberaliter adjecimus. Galeam vero di-

tarimus ac exo7niavimus corona aurea et Leone simili illi^

qui in parvo scuto repraesentatur , sed pube tenus tantum

conspicuo ^ ac hianti tricta linguaque exerta, et cauda bici-

piti in dorsum rejlexa^ cujus caput aureo diademate deco-

ratur ^ e cono ipsius Galeae prominente. Is autem dextro

pede securim apprehensam teneat^ laciniis
^

phaleris ^ ab

utroque Clypei latere effusis ^ a dextra rubei et candidi^ a

sinistra vero caerulei et aurei coloris. Datum in Civitae

nostra f^ienna etc. Chwali go i Orichovius Dialog. 6to de

Execut. gdzie zowie go Virum in Senatu eloquentissimum^

et Ciceroni Demosthenique persimilem , I Rojzius in Chilia-

stico sawi w nim statek w wierze katolickiej, osobliwie tam-

tych czasów, i pobono. Dwa razy luby maeskie pona-

wia, pierwszy raz z Ann Zakliczank z Czyowa, Hieronima
kasztelana Poanieckiego córk, z której bya córka Jadwiga,

najprzód za Zebrzydowskim, wojewod Brzeskim Kujawskim,
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potem za Stanisawem Myszkowskim, wojewod;} Krakowskim.
Driig".'} pojjjt Ann«; Ozarowsk.'}, z której eórk«; Zofi wrda za

ZI)(>r()Wskie}>o starost*' Szydowskiego i Kumhorskieoo. Aiine

za Krzysztofa Laiiekoronskiego , kasztelana 3Iaoj^osekieg^o,

która umara w roku 1581. i synów dwóeli, Jana i Jdrzeja.

Jdrzej wojewoda Krakowski , starosta Zatorski , Owie-
eimski i Rul)Ieszowski, a przedtem kasztelan Bezki 1569. jako

si podpisa na licie Augusta I. Iufcudationis in Ducahim
Prussiae^ wzi.j potem województwo Bezkie , z którym tytu-

em podpisa list Króia Stefana. Pan tak pikiiyei z natury

przymiotów, osol)liwie roztropnoci, askawoci, i szczodroty,

ze rycerstwo Polskie koron mu, i tron Polski ofiarowao, pod

interregnum po Zyg^muncie Augucie. Po Henryka Walezyu-
sza odejciu z Polski, g-dy Tatarowie do Polski wpadli, on wo^
jewództwo Bezkie zwoawszy, z wielkiem sercem na nich wy-

bra si. Jemu po mierci Króla Stefana, woyo rycerstyyo

oblig", aby ojczyzny osierociaej broni, tak od wewntrznych,
jako i zewntrznych kótni: Constit. fol. 41. wzgldem czego

pozwolono mu uzbroi tysic jazdy, i trzysta piechoty. Const.

f. 402. Na elekcyi potem sprzyja Zygmuntowi trzeciemu , i

gdy Maxymilian kompetytor o Królestwo Polskie do Krakowa
zjecha, on si w Krakowie, i z ludmi swemi zamkn, rad
i rk bronic królewskiej strony. Constit. fol. 437. Przed ro-

kiem 1589. zszed z tego wiata, bo juz w tym roku na krzele

województwa Krakowskieg-o zasiada 3Iikoaj Firlej. Rzeczpo-

sj)olita wdziczn mu bdc ze i wasnej fortuny na dobro jej

nie aowa, to co wyda na jej potrzeby, wypacie sukcesso-

rom jeg^o kazaa przez Konstytucy 1593. fol. 1650. Mia za

sob Zofi Dembowsk wojewodzank Bezk, z której spodzi
trzy córki, Agnieszk Firlejow, \yojewodzin Krakowsk, Pa-

ni szczególniej na Boga rozrutn, bo najprzód Eremilorium
00. Karmelitom bosym trzy mile od Krakowa, nie tylko ze

wspaniale z gruntu yyymurowaa w r. 1628. ale tez dostatnie

uposaya, pod tytuem S. Eliasza proroka, którego konwentu

mury, na mil si rozcigaj w koo. Widziaem abrys jego

na blasze sztychowany. Pruszcz. Kolle^io naszemu Krako-

wskiemu kielich zoty, ornat perami haftowany, i kamienic
daa i darowaa , krom wiele inszych ask, które wiadczya.
Filozofi w Lublinie fundowaa. Tyche ask doznaa i Doinus

Professa w Krakowie u S. Barbary. Drug- Kal;irzyn Go-
stomsk wojewodzin Inowrocawsk, potem Kalisk, ta po-

grzebiona w naszym kociele Warszawskim 1620. Trzeci
Izabell, ta sobie panieskie ycie obraa, p''zy kociele na-

szym Lubelskim, gdzie w rozlicznych si cnotach wiczc,
Tom IX. 5



66 Tezyiiski.

iycia teg'o dokonaa, w roku 1645. lamze pot^rzehiona, której

tak;} pochwa zapisano: Sc ipsa ac spxu fortior ^ tcitfor-

unnm ^ nullis non lenociniis a gencre^ ojnbus^ gloria blan-

dientent ^ innoaia tnter haec ; sexaginta vxegit annos , et

foccundo snpra l^irginitatis landom^ imdiue innoxia animo^

assiduis paeni' largitionibus^ inmiseros clien<'s\ digna^ quae

raro geinint honoris pracdicetnr compendio t^irgo etMater.

Tyle synów spodzi tene J(^»drzej ; Jdrzeja, Gabryela, i

Jana, z tych

Gabryel drug-i syn Jdrzeja wojewody Krakowskiego z

Dembowskiej, najprzód miecznik koronny w r. 1605. potem

wojewoda Lubelski 1607. i 1611. komissarzem zapisany do

•granic midzy województwem Lubelskiem i Brzeciaskiem.
Constit. fol. 19. Umar w roku 1617. Mz rycerski, który
bratem swoim Jdrzejem , sia dopomóg Zamojskiemu prze-

ciwko Michajowi, przywaszczajcemu sobie prawa do Wo-
och* Zona jego pierwsza, w^Alu^ Baranoiuskiego^ Elbieta

ksiniczka Radziwiowna wojewodzanka Wileska, Mikoaja
Sierotki córka, z której tylko córki zostay: druga Barbara

ksiniczka Zbarawska, Stefana wojewody Trockiego córka, 1

dziedziczka dóbr Miedzyrzyca na Podlasiu. Córka jego Zofia,

za Jana Mikoaja Daniowicza
,
podskarbiego w. koronnego,

wydana w r. 1638. fundatorka panien zakonnych Karmelitek

bosych
,

pod tytuem Niepokalanego Poczcia Matki Boej,

Pani zawsze wprawdzie z Bogiem zczona , osobliwie jednak

wdow zostawszy : bo si lubem czystoci obowizawszy,

wszystkie prawie dni i momenta , na subie Boskiej trawia,

fortun swoje na ubóstwo i cze Bosk wysypaa. Co i Bóg*

zda si jej jeszcze w tem yciu nadgradza : bo gdy przyszo

umiera przysza do niej w Franciszkaskim habicie osoba ja-

ka, i opowiedziawszy ostatni kres ycia jej , ze mia by tego
sameg^o dnia, do kocioa j za sob wyprowadzia, kdy ona

sakramentami witeml opatrzona na drog wiecznoci, w wi-
tych aktach, I w tyme kociele od siebie fundowanym Stwórcy

swemu ducha oddaa, tame pogrzebiona, kdy ciao jej do

tych czas nieskaone pokazuj. Cnoty jej niektóre w krótkiem

yelu opisane, chowaj przy tyme klasztorze, które ja tu dla

krótkoci mijam. Fundowa ten Gabryel, i z bratem swoim

Jdrzejem w Rytwianach 00. Kameduów dostatecznie. Mija-

kowski kazanie Kokosz.

Jdrzej trzeci syn Jdrzeja wojewody Krakowskiego z

Dembowskiej, najprzód kasztelan Wilicki, starosta Chrodel-

ski, z tym tytuem znajdziesz go w Konstyiucyac/i 1608. y. 808.

potem kasztelan BezkI ; umar bezpotomny w r. 1613. mia za
za sob Ann Leszczysk wojewodzank Brzesk Kujawsk:
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w Rzymie g-dy hy z bratem Janem, mile by od Klemensa VIII.

Papiea przyjc^ly. Jako pisze Daniel JSiger m Dedicatione.W Staszowie pogrzeblony, k«;(ly koció wymurowa z gruntu.

Jan pierwszy syn J(;drzeja, wojewody Krakowskiego z

Dembowskiej
,
podczaszy koronny, starosta Pocki

,
potem wo-

jewoda Krakowski, i starosta arnowiecki, po mierci Zebrzy-

dowskiego, umar w r. 1038. modsze lata swoje, to na chle-

bie rycerskim, to na dworze Ftróla Zygmunta III. trawi. Roty
znaczne usarskle pod Smolesk temu Królowi przyprowadzi.
Zczy si by doywotnie z Dorot Misk podkanclerzank
koronn, z której mlaci w prawdzie trzech synów, Gabryela,

Krzysztofa i Stanisawa, z tych Gabryel I Krzysztof, do cu-

dzych krajów wyprawieni od ojca, tame modo pomarli. Sta-

nisaw brat ich
,

g;dy si do obozu od ojca z chorgwi pod
Kamieniec yyyprawlony, wybra, tame dni swoje skoczy, z

alem ojca sweg-o
,
gdy si widzia ju ostatnim , tak zasuo-

neg'o w Polszcz domu Tczysklch schodzcym. Córka jego

Izabella w zwizki maeskie wkroczywszy z ukaszem Opa-
liskim marszakiem koronnym, i chwa i fortun Tczysklch
w ten dom wyniosa, umara 1667.

Jan kasztelan Wojnicki, podkomorzy wielki koronny, sta-

rosta Lubelski, i Parcowski, syn Jdrzeja kasztelana Krako-

wskiego , brat za Jdrzeja w^ojewody Krakowskiego , Consti.

\h7Q. fol. 271. pod Tczewem rycersko przeciwko rebellizan-

om stawa; y jeszcze 1591. z sejmu w tym roku zapisany

komissarz do rozgraniczenia w^ojewództwa Brzeclaskleg^o i

Podlaskiego. Modsze lata, na dworze Cesarskim polerowa, a

zw^iedziwszy cudze kraje, i do ojczyzny wróciwszy, wszystek

si na jej dobro wyla, to rycersk si to przezorn rad, do-

bra jej przestrzeg-aje. O wysze honory , nie tylko nie zable-

g-a, ale te gdy mu ofiarowane byy, cale ich od siebie odpy-

cha. Zszed bezpotomny, w r. 1593.

Jan w^ojewoda Lubelski , BezkI , Chemski , Krasnosta-

wski, Spiski, Ratyski , Sokalski, Tyszowiecki, LubomskI sta-

rosta, syn drugi Gabryela, którego zmareg^o , w roku 1541.

wieku sweg-o 44. opowiada nag-robek w Ksiu pooony, od

Stanisawa Ostroroga kasztelana Midzyrzeckiego i Stanisawa

Barzzi , starosty na ten czas SniatyskIeg'o, z tych pierwszy

mia za sob córk jego Zofi , drugi Katarzyn z Katarzyny

askiej wojewodzanki Sieradzkiej spodzone, jako pisze z na-

grobku jeg-o, Starowol. in Monum. ta Katarzyna Barzlna bya
wprzód za Janem Bonerem , kasztelanem Bleckim , umara
1566. w lat ycia 28. pochowana w Ksiu, której nagrobek

kadzie Paprocki pod herbem Korczak, kdy z rónych j
cnót chwali, a osobliwie, ex pura tn Deum religione. Wnio-

s
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sa w dom Barzlch Ksi dobra. By len Jan /ongi trans mar
peregrinationibus clarus. Peregrynacye jego po cudzych kra-

jaeli , szeroko opisa Paprocki o herhach^ i Baranów, in MS.
mia i syna Stanisawa slarosti^' Bezkiego , ale pierwej wszed
do g-robu , nieli ojciec.

Stanisaw wojewoda Krakowski, trzeci syn Gabryela, naj-

przód podkomorzy Sendomierski , co pozna z przywileju Ka-

rola V. Cesarza
,
potem kasztelan Lwowski , z tego przesiad

si na województwo Krakowskie , liy oraz starosta Lubelski i

Brzeski 1556. umar 1563. mia za sob Ann z Gowiczyna
Boguszown podskarbiank Litewsk, córka jego Katarzyna,

najprzód ya z ksiciem Suckim, potem z Radziwiem Krzy-

sztofem wojewod Wileskim, i ietmanem, ta w Lublinie,

przy kociele naszym kaplic bog-at wystawia, w której pier-

wszego ma swego pogrzeba. Wileski take nasz koció,
sia z jej aski ozdoby odebra, umara 1592. Pani z Bogiem
zczona , która ma sweg-o od schizmy odwiódszy , kocio-

oM'^i katolickiemu pozyskaa, i dzieci swoje w teje wierze po-

bonie wychowaa. I syn

Jan Baptysta syn dopiero wspomnionego Stanisawa , wo-

jewoda Bezki, kochajcy ojczyzn, który cudze kraje zwiedzi

z polerem do podziwienia wielkim. Ten w poselstwie od Króla

Augusta jedc do Szwecyi , tyle tam by przypad do serca,

z wielkich z natury przymiotów, e sobie ju by Królown
Szwedzk zarczy, gdy tedy wróciwszy do ojczyzny, na akt

lubny i dzie sobie naznaczony, z liratem swoim Janem je-

dzie , ycie z frasunku , i przygody styra. Jeg'o ciao wod do

Gdaska przyprowadzono. Pisa o nim /aw Kochanowski wier-

sze ^ którym da tytu: Pamitka wszysikiemi cnotami clioj-

nie obdarzonemu Janowi Baptycie Hrabi na Tczynie^ Be-
zkiemu wojewodzie i Lubelskiemu starocie.

Jan W^oszek, syn Stanisawa podkomorzeg-o Sendomier-

sklego i starosty Trembowolskleg-o, sam najprzód podkomorzy

Chemski
,
potem kasztelan i starosta Lubelski , marszaek na-

dworny koronny 1531. na llscie Zyg-munta L u Nakielskiego

w Miec/iow. f. 619. na ostatek wojewoda Sendomierski, przy

którym krzele trzyma i lask nadworn , I Lelowskie staro-

stwo, w r. 1549. Naliielski in MiecJiow. fol. 622. Po Lubel-

skiej kaszteanjl , wzi by Wojnick, na której siedzia w r.

1540. Idem fol. 522. Jego nagrobek w Kraniku tak o nim

mówi : Joanni Gabrieli., Comiti a Tczyn Palatino Sundomi-

riensi ^ Curiae 31. Reg. Marescfialco^ Capitaneo Lublinensi

et Leloviensi ^ f^iro ob ingenii praestantissimi graritatem,

integritatem animi, Dorni forisue Clarissimo , ac caeteris

Senatoriis virtutibus ^ Fide ^ Justitia, Prudentia longe orna-
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tissimo. Qui a D. Sigismundo Primo Reg Poloniarum in

Sena/um lecliis, (iv spicndidis honorihus ab c//s 31. dclatis

fanctus ^ Jidelis perpetuo ^ ac bonus ejus C<nisiliaiiit,-iJ'uil.

Ad Sultmanum primo Turcarum Imperutorem
^ poslen ud

Serenissimum FerdijKindum Homanum Imperatorem^ llunga-

riae et Bohemiue liegem missus^ Ulustres Legntiones obirit^

post cujus deiude mortem^ ita Serenissimum Sigismundum
Augustum Poloniarum Regom summa pietate et obserrantia

coluit ^ ut et Patrono tunlorum praemiorum mcmorium prae-
staret^ et 31. Regiaejlde^ studio- labore , consilio ^ opera.,

nullo loco ad eatremum usque spiritum defuisse agnoscere-

tur. 3Iortuus Anno 1553. aetatis 68. die uigesima Maji.

Histor. Sapie/t. par. ii. Jol. 10. powiada, ze mia za sob ten

Gahrye Saplezank wojewodzankc^'; Podlask córk(; Jana. Te-
^oz to zda mi si Jana Tyczyskiego wojewody Sendoniierskie-

^o
,
jedna córka ya z Piotrem Opaliskim kasztelanem Gnie-

nieskim , druga z ksiz«^ciem Opolskim i Brzegskim z linji

Piastowskiej idcym, jakom si doczyta w geneal. Opaliskich.

Krom tych jeszcze ci kwitnli. Jan z Tczyna Rapszty-
ski , marszaek nadworny koronny, na licie Alexandra Króla,

w r. 1504. znajdziesz go u Nasielskiego Jhl. 573. Stanisaw
kasztelan Wilicki, Jan Zawichojski 1480. o których Okolski^

pod herbem odzi. Z teg^o wnosz, ze ten dom kilk wieka-

mi wsawiony, mia ci wprawdzie wiele g-odnych i zasuonych
w tej ojczynie przodków, i dzie bez komparacyi wicej, ale

ich staroytno gboko utaia, tak dalece, ze si ich trudno

domacac. Klasztor Kranicki u 00. Kanoników regularnych z

Lateranu , e z ich aski powsta, pisze Krzysztof oniewski.,
w Dedykacyi ad Regulam S. Augustini.

W Szlzku do tych czasów znajduje si familia hrabiów de Ten-
czyn , i w herbie swoim pomimo innych przydatków i dawny oj-

czysty Topor uywa. —
Xcgollorski herbu Sreniaiua z krzyem , albo jak ich

inni pisz : Tgoliorski 9 w Krakowskiem województwie.

Mikoaj Tgoborski
,

(ale i w ten dom herezya si bya wci-

sna) z dwiema onami Sobiekursk i Oraczowsk , zostawi

to potomstwo, Ann Jana Szypowskiego sterilem^ Katarzyn
Jaroszewskieg-o maonki, synów take dwóch, z pierwszej ony
Adam mia za sob Stradomsk Zofi, córk Krzysztofa, zo-

stawi z ni potomstwo, take i Piotr bral jego, z Korycisk
Jana kasztelana Owicimskiego córk: zda mi si, e tego

Piotra by syn Jan kasztelan Zarnowski , z sejmu 1678. na-

znaczony do luslracyi starostw Chciskiego i ZarnowskiegCK

Constit. Jol. 14. i 40. Stanisaw slarosta Maogoscki, z sejmu

1685. komissarz do porównania monety, Constitut. Jol. 15.
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w Choclniskiej i Wiedeskiej expedycyi znaczne mztwo swoje

pokaza
;
poj w doywotni przyja Agat Wodzick Wa-

wrzeca skarbnika Nurskieg-o córk<; 1685. N. starocianka

Maogoscka, bya za Jdrzejem Kobiesklm. Piotr stryjeczny

brat Piotra i Adama wzwy pooonych , mia za sob Kata-

rzyno Korzesk córk Macieja, drug- Grotowsk, zostawi

z pierwsz potomstwo. Tego stryjeczny wedug Baran. Ga-

bryel umar 1661. w kociele Krakowskim S. Macieja pogrze-

biony, ona jego pierwsza Strzalanka, druga Workowska. Jan

podczaszy Nowogrodzki, z sejmu 1678. zapisany do rewizyi

skarbu koronnego, mia za sob Katarzyn Czersk. Katarzyna

Tgoborska, Tynieckleg-o pisarza zlemskleg-o Sendomlerskleg-o

maonka, zesza z tego wiata^w r. 1702. osobliwsza dobro-

dzika kollegji Krakowskieg-o u S. Piotra , kdy te po mierci
pogrzebiona, a midzy inszemi askami jej, kongreg^acya do-

brej mierci tame ufundowana, koció znacznie ozdobiony:

siostra jej bya za Oraczewskim.
Kajetan Tgoborski w r. 1778. proboszcz katedralny Przemyski

:

brat jego N. mia za sob Rarsnick z Balowny dziedziczki na
Baligrodzie urodzon. — Krasicki.

Telaiycki herbu Belina^ w Brzeciaskiem wojewódz-
twie, ale z t odmian, bo powinny byc trzy podkowy, jedna

na spodzie, dwie nad ni na górze podle siebie wszystkie trzy,

barkami jak bramy do g"óry postawione, bez miecza, bez krzya,

na hemie za trzy pióra strusie, tak go opisuje Koja. in MS.
z tych Jana Telatyckieg-o podstarocleg-o Brzeciaskiego 1615.

czytaem w Processie rozgraniczenia województw Brzeskiego

i Podlaskiego, Krzysztof, Pawe, Marcin, Maciej, Franci-

szek, Kazimierz, Jdrzej, Wojciech i Mikoaj podpisali elek-

cy Jana Kazimierza Króla w Brzeciaskiem.

T^elefiiiS herbu abd^ w województwie Podolskiem.

Sarnicki I. 4. dorozumiewa si, e ta familia od Gotów swoje

pocztki wzia. Drudzy j od Telefa Reg-e Myssorum wywo-
dz, który pod wojn Trojask kwitn, Tessandra hetmana

Greckleg-o w batalji zabi, a Achilles z rany tam wzitej po-

leg. Parisius. Drugi Telefus ju po tej wojnie y, o którym

tene autor in Slavia pisze , e dimissis opibus ducentormn
talentorum Cynicam Philosophiam deinceps constanter secta-

tus est. Trzeci Telefus, który Oktawiana Cesarza i cay senat

Rzymski, zmówiwszy si z drugiemi, chcia wyci, o czem
Sveton. in Augusto cap. de Conjurat. zowie g-o tam Seryum,
zkd si Parisius dorozumiewa, e to by Sarmata wzity w
okazyi w niewol. Czwarty Telefus w r. 1442. ten w Koszy-

cach z Czeskim ludem na prezydium zostawiony od Elbiety
Królowy, (rozumiem e rodem Czech) Agry w Wgrzech
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iiag-le samym wilein iiaszed, tam Rusk<'^ j«»'^<I»i* bczpiecznl'

koczujc, co jej iitrijelwszy , rozproszy; Odrowjjza woje-

wod Ruskie»^o z W(;«»lcr powracajijcego pojma, wozy wszy-

stkie zhipi; g'dy jednak miiiej ostronie do Koszyc powraca,
juz ubezpieczony zwyci«;ztwem, Kuska kawalerya , zebrawszy

sit;; w kup«; , tak natarczywie na niego uderzya, ze ich do
szcztu wyciwszy i samego Telefusa w niewol wzili, wszake
gdy do oddali biskupowi Agryeskicmu , len g-o wolno puci.
Crotner ib. 21. Dugosz^ Biel. fol. 3G8. Wedug Okolsk.

potomkowie tego Telefusa do Polski przyszli, a za dobra swoje,

które mieli na Szlsku , wzili na I^odolu od Królów, Kuma-
nowo , Dunianowo, ysie i Czelcjów. Jan Telefus dla wiel-

kich zasug- od Zygmunta Augusta Króla zotym acuchem
udarowany

,
pitnacie razy posem stawa na róne sejmy,

zostawi trzech synów: Jana dworzanina u Zygmunta 111. ma
rycerskiego, Krzysztofa przez cae ycic swoje wojownika, J-
drzeja; podpisa elekcy Wadysawa IV. mia za sob Chyck
wdow po Omieciskim , z t córki spodzi , i syna Jana w
obozie zasuonego : drugiego Jana , trzeciego Krzysztofa któ-

remu Piasecka pisarzowa Buska powia syna i córk. Stryj ich

z W^ilkowskiej spodzi córk \\^odkiewsk i Piotra syna z

Wilkowskiej matki spodzonych, ten Piotr Felicyan by rot-

mistrzem pancernej chorgwi 1650. Komput wojska. Z sejmu

1661. komissarz do granic od W^ooch , Conslit. fol. ICt. po-

sujc na ten czas. Jerzy 1576. poborca w Podolsklem woje-

wództwie, Constil.fol. 261. i 1^77. fol, 311. bodaj nie ten

Jerzy , mia za sob Barbar Radeck.
Teleiyiiski herbu Gozdawa., w ziemi Przeniyskiej.

Wacaw Teleyski towarzysz usarskiej chorg-wi królewskiej

1692. stryj jego rotmistrz sawny, mia swoje chorgiew w
wojsku koronnem. Krzysztof, ona jego Krystyna Chrzsczo-
wna. N. mia za sob Teofil Rostkowsk. Katarzyna bya za

Kazimierzem Rostkowskim , sdzi Grabowiecklm.
Mikoaj Teleyski w r. 1788. pisarz grod. Owrucki. — Krasicki.

Teliliski herbu Ostoja. Pisze o Teliskich Paprocki.,

at(di jednak powinno to byc Chemski; co i z tego pozna, e
Teliski by proboszczem S. 3Iarcina , które probostwo, jako

wyej napisa /'w^rocAz', fundowa przodek famllji Chemskich,
poty Baranów. Julian Telliiski kanonik Krakowski umar
1531. Jan podczaszy Warszawski, mia za s(»b Barbar a-
hodowsk.

Telszeivsk.i herbu Abdank, najju-zód w Podlaskiem,

j)otem w Nowogrodzklcm i Miskiem województwach osiedli :

jeden z nich jak w Podlaszu naby dóbr Telesz nazwanych , w
ziemi Drohickiej , od nich Telszcwskim zawoany. Piotr Tel-
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szewski cywuii Oszmiailski, z braci swemi Waleiityneni , J*;-

(Irzojem i PiotiH-in do ksi<;zM a sir Litewskiego wyniós. Piotra

synowie Jan i AIcxandei'. Alexan{lra syn Micha godny kapan
w zakonie Soc. Jesu i drugi ; Walentego za syn Krzysztof

stolnik Nowogrodzki. Kojat. in MS.
Xein»ei*sk.i herbu Szlcj-nberg^ w Krakowskiem i Sen-

domiersklem województwach. Konstantyna Temberskiego stol-

nika Sendomierskieg-o potomkowie jedni w Prusach i Kujawach,

drudzy w Bezkiem, Woyiiskiem, i Kijowskiem województwach

osiedli, jedni si tylko Szternberkami pisali, jako Wojciech towa-

rzysz usarskiej chorgwi do herbu Jastrzbiec si posun, drudzy

przy staroytnym ierbie Szternberk zostali si. Z tych Stani-

saw Temberski kanonik Przemyski , w akademji Krakowskiej

szed przez wszystkie promocye , CoUega Major.) Collegiatae

S. Annae Canoniciis ^ Hisloriae Pet.ricianae scriptor. S
niektóre jego pisma w druku: \n\o. Arista Jagielloiiia funeb

.

Paneg. Carolo Ferdinando Poloniae Principi 1656. in fol.

Cracov. 2do. Faseta Lemniscata paneg. funeb. Petro Gem-
bicki Episc. Cracov. in fol. Crac. 1657. 3tio. Lessus circa

justa ultima Ludovicae Gonzagae Reginae Poloniae infol.

Cracov. 4to. Quam Serenissima Eleonora^ est paneg. nup-

tialis Michaelis Regis et Eleonorae Austriacae in fol. Cra-

cov. Sto. Kazanie na witeczny Poniedziaek w Warszawie
1670. in fol. Sebastyan w okazyi z Kozakami zabity poleg,

synowiec jego Jdrzej w zakonie naszym czowiek uczony, zo-

stawi w druku. Imo. Orator Sacrocinilis seu panegyris Deo^
Beatissimae ac nonnullis Sanctis inscriptae. Posnan. 1715.

in ^to. 2do. Fia Appia ad elocjuentiae lauream, seu instru-

ctiones Oratoriae ^ Posnan. 1712. in 8vo. 3tio. Inwestytura

Jezusowa Teodora Przebendowskiego Opata Mogilskiego

1701. infol. CracoiK 4to. Prawdy wieczne Ks. Rosignoliu-

sza S. J. z Woskiego na Polskie przetomaczyl i wyda w
Kaliszu in fol. 1702. tacito nomine. Rzdzi kollegium Lu-

belskie , umar w Jarosawiu 1726. Tomasz temi czasy w za-

konie naszym rektor kollegji Kamienieckieg-o.

Xeilinik* Temruk Szymkowicz wzi indyg-enat w Pol-

szcz na sejmie 1601. Constit. fol. 248. Konstytucya za da-

wniejsza w r. l6H7.fol. 417. kazaa mu pod interreg-num jako

rotmistrzowi Ruskich krajów bezpieczestwa przestrzega. A
l.jOS.yb/. 701. sawi jego mztwo, wiel lat wypróbowane,
dla których zasug- dobra mu niektóre jako Wiezajca, Giernik,

trzydzieci i om wok w mudzi , sto w Jurborskim powiecie

dziedzicznem prawem pucia.
Teniwka* Leon Teniwka w powiecie Piskim podpisa

elekcy Jana IIL Króla Polskieg^o.



Tpa podkowa— Tereliei>iz. /<>

PODKOWA HERB.

Barkiem do góry prosto postawiona powinna byc podko-

wa , krzya na nim nie masz, ale tylko we rodku jej krzy
kad;}, zgoa jest to Jastrzbiec, ale wywrócony, na bemie za
orle skrzydo, tak go opisuje Okol. tom. 3. fol. 260. i nazwa
go Tp podkow. O poczlkacli tego herbu tene autor pisze,

i Papro, w swojej poledniejszej isizce Slrom. nuzwanoj

:

Ci prawi , którzy Bolesawowi miaemu Królowi Polskiemu,

do zamordowania S. Stanisawa biskupa Krakowskiego pomo-
cnikami byli , Jastrzbczykowie znajdowali si , którzy midzy
inszemi i t kar na sobie wynieli, ze im w ten ksztat, herb

ich na wieczn pamitk odmieniono. Dugosz tyci Jastrzb-

czyków o ten excess przewiadczonych liczy, Borzywoja, syna

Mciwogi czy Mcuja , Zbiluta, Dobrogosta, Zem, Odolang
I Jdrzeja, tym w r. 1084. Herman monarcha dobra im za ten

krymina odjte, nazad przywróci. W 3Iazowszu wiele ma
byc wedug' Paprockiego domów, które si tym herbem pie-

cztuj. Brzezickich tu midzy niemi kadzie Okolski ^ ale ci

na barku podkowy nie we rodku jej , krzy kad , a na he-
mie widzie u nich trzy pióra strusie

,
jakom nie raz widzia.

Gieratowscy ju si Jastrzbem piecztuj, jako si na swym
miejscu mówio.

Herhoivni.
Brodeckie Janiszewski, Skowroskie
Brzezickie Miczyski^ Stawski.

Dyrnski, Modliskie
Gieraltowskie Ostrowskie

TEREBESZ HERB.
Rka powinna byc zbrojna w lew tarczy obrócona i^zy-

majca miecz, na którego kocu gowa ludzka odcita, na bel-
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TEREBESZ HERB.

lilie trzy pióra strusie , takem ten herb odrysowany widzia, na

konkluzyach Wileskich, midzy inszemi herbami deputatów

trybunau g-ówneg-o Litewskieg-o w r. 1679. zna i z samego
ksztatu ze ten Iierb nadany przodkowi Terebeszów, ze zna-

cznemu któremu nieprzyjacielowi gow uci *).

Józef w r. 1778. cywun Szadowski w ks. Zuiudzkieni. — Krasicki.

Tereykon^ski herbu Pobog^ w 3Iiiiskiem wojewódz-
twie. Koja. in MS.

Xerleck.i herbu Sas w czyckiem , Brzeciaiiskiem

województwach : wpra\> dzie Koja. in 31S. Terleckim w wo-
jewództwach Brzecianskiem i Nowogrodzkiem gniedcym
si, za herb przypisuje Klamry, tym ksztatem uoone, jak w
herbie Cholewa , atoli miecza midzy niemi nie masz , na he-
mie za trzy pióra strusie : do tych pociga Jdrzeja Terleckie-

g-o , który w województwie Nowogrodzkiem podpisa elekcy
Wadysawa IV. by potem sdzi grodzkim Piskim , posem
na sejm 1634. zkd stan deputatem na trybuna fiskalny Li-

tewski , Constit. fol. 6. a w r. 1638. komissarzem do granic

fol. 19. by potem stolnikiem Piskim: spodzi z Bogumi
Niemierzycown córk Wiktory Piekarsk, i syna Alexandra,

od którego piciu synów zostao : Piotr, Eliasz, Jan, Bazyli,

i Dominik ; atoli e si Terleccy na Rusi herbem Sas piecz-

tuj, to u mnie pewna: z tych W^awrzeniec Terlecki wadyk
by Przemyskim w r. 1532. Arseniusz tame wadyk w roku

1560. Cyryl najprzód episcop Piski, a potem ucki 1585.

od patryarchy Konstantynopolitaskiego Jeremiasza w r. 1589.

exarch caej Rusi wyniesiony, po którym a podzidzie suk-

cessorowie jeg-o teg-o tytuu exarchji zaywaj. Ten na syno-

dzie Brzeskim przyjwszy uni, wraz z Hipacym Pociejem epi-

scopem Wodzimierskim, w Rzymie w roku 1595. Klemen-
sowi VIII. Papieowi , imieniem caej hierarchji swojej odda

*) Wedug Maachowskiego , kolor pola ma by czerwony. — P. fV.
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posuszestwo , od ktureg-o mile przyjty i wielklemi faworami

uczczony
,
powr(>ciwszy do swoich owieczek pracowa sia , lo

koo rozkrzewieiiia jedno.<ci wi<;lej : to koo windykowania

dóbr katedry swojej , a si^' tez na lepsze ycie przeniós w r.

1607. Metodyusz liy wadyk Chemskim 1626. póki za zy
na swojem biskupstwie, zadnet^o nie scierpia w swojej dyecezyi

schizmatyka. Teodor wojski Gródecki 1624. poborca w Ru-

skiem 1624. Cniwer. Poborowy. N. archimandryta Wileski

czowiek uczony, w Rzymie zosta doktorem w teologji. Mar-

cin Terlecki stolnik Inowrocawski 1595. podpisa Toruskie

zborzyszcze.

Jan Terlecki r. 1788. stolnik Orszauski. — Krasicki.

Terlecki herbu Przestrzay w Sanockiej ziemi. Jacek

syn Kunasza z Unihowa, brat rodzony Jana, od któreg-o po-

szli Berezascy , i Damiana , od któreg-o pocztki swe wzili

Ustrzyccy i Stobniccy, pojwszy ten Jacek Ann dziedziczk

Terla, Terleckim nazwany, od którego by syn Teodor, od

lego Ólechno , od tego czterech synów : Hrehory i Bazyli ste-

riles^ Micha i Alexander, od tych sukcessorowie zostali. Ale-

xander Terlecki w zakonie naszym ycie to miertelne zako-

czy w Sendomlerzu.

TerlikoiYSki ^ w powiecie Sonimskim. Henryk i Ja-

nusz Terlikowscy podpisali elekcy Jana III. Jdrzej którego

córka wydana za Krzysztofa Kaweckiego. Szymonw ziemi Miel-

nickiej 1697.
Terlikowskim nadana bya niegdy dziedzicznem prawem majtno
Hermak w wojewódz. Podolskiem powiecie Latyczowskim. —
Cod. Reg. Fol. IV. fol. 545. — Krasicki.

Tesiliei* herbu Sas Pruski, tene herb co i Mcisze-

wskich, pisz si z Polesia w Pomorskiem województwie, id
za od brata rodzonego mistrza Krzyackiego w rzdzie szesna-

stego, dom dawny, z których by Jan Tesmer sekretirz króle-

wski, y in coelibatu ^ fundowa w Gdasku szpital, który

odda zakonnikom Bonifratrom , co approbowaa Konstytucya

1676. /o/. 26. umar w Malborku na zamku, pochowany na

Szotlancie 1652. u tyche 00. których tam fundowa, zosta-

wi summ pewn na wychowanie tak ubogich zakonników,

jako i na chorych. Naszej te rezydencyi Malborskiej wyliczy

oni tysicy, a w roku 1632. podpisa /?ac/a coiwenta Wady-
sawa IV. Porzdek Elekcyi. Jerzy Thesmer sekretarz i kan-

clerz ksicia Pomorskiego w r. 1527. MS. o Famil. Prusk.

Ludwik mia za sob Maryann Grbczewsk.

Tetera. Pawe Tetera sekretarz królewski, hetman nle-

gdy Zaporowskiego wojska , midzy rycerstwo Polskie poli-

czony, przez Konsfyl. 1661. yb/. 65. i z potomstwem swojem,
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I zuraz zdolnym j)i'zys.j(lzoiiy do wszystkich urz(;dów i g-odnoci

w leni ki'()lesl\\ ie, jako konierowano mu starostwa Braca-
wskie 1 INizinskie, jako wiadczy Ilonsfi/tiici/a 16(37. /b/. 24.

nadano te dobra: Demidowa, Liturowki, Abraham owka , Ka-

kowka , Woronkowka, w Brzeciaskiej za ekonomji dobra:

Kijowiec, Mieleszyce z miasteczkiem Pieszczata, dziedzicznem

prawem , a to dla jeg-o znacznej ku tej ojczynie wiernoci i

mcztwa.

Tctifiil* Jan Tetwin j)odkomorzy Derpski wcudzoziem-
skiem Polskiem wojsku mczlwem wsawiony , niemniej i tem,

ze odrzuciwszy Iierezy z kocioem si katolickim pojedna , z

sejmu 1667. komissarzem zapisany, do rewizyi fortecy Ka-

mieca Podolskiego. Constit. f. 16. Mia za sob Marcybell
Wadysawa Makowskiego córk, wdow po Czarneckim, by
oraz ten Jan starost Rajgrodzkim.
Wyej wspomniany Jan Telwin podkomorzy Derpski, starosta Raj-

grodzki , jako pose ziemi Warszawskiej podpisa konfederacy
generahi Warszawsk w roku 1674. po mierci Króla Michaa.
— Przypisy Krasickiego.

Tocki herbu odzi, w Wielkiej-Polszcze.

Xlo]iliski herbu Jastrzbiec , w Wielkiej-Polszcze.

^1i\ih\e\L%. herbu Jastrzbiec ^ w województwie Mazo-
wieckiem: Bartomiej Jan na Tubicach Tubicki, kanclerz

Pocki, kustosz Chemski, w Rzymie bdc, wyda do druku

168.3. Oraionem de S. Stanislao Episcopo
^
pod tytuem:

Propugnaculum mysticae Civitatisy by deputatem na trybu-

na koronny w r. 1687.

Tucliowslki l^karbek herbu Cholewa, w ziemi

Dobrzyskiej. Mikoaj z Tuchowa podkomorzy Dobrzyski na
/icie Króla Jagie danym Miastu Liuowslt. Jan mia za

sob Kruszewsk. ukasz, Felicyan, Marcin i Jerzy 1632.

Xl:iiczyiisk.i^ w Wielkiej-Polszcze. Ks. Maciej Ig-nacy

Tuczyski w zakonie Soc. Jesu mz uczony, jest je^o praca

w druku. Imo. Raj Panieslii^ w którym si rozkwitaj zba-

wienne kwiaty^ to jest cnoty wite^ istotnie nalece do za-

chowania caoci czystoci Panieskiej 1682. in 12. Cracov.

2do. Anielska dobroczynno y któr SS. Anioowie caemu
wiatu wyrzdzaj^ in 12. Cracov. 1677. ze to jego praca,

pozna z ajiprobacyi , to mówi I o pierwszej. f3tio. Krótka
do nieba droga

,
jedynie istotnie zbawienna , in St)o C. D,

4to. Palma tryumfalna w nowoszczepionym kocioa Japo-
skiego raju , to jest ywot i mier BB. trzech Soc. Jesu

Mczennikóio , Pawa ^ Jana i Jakóba., in 12. 1672. Cracor.
5to. Lilia Niebu i Ziemi wdziczna^ to jest ywot S. Sta-

nisawa Kostki 1673. in 12. Cracor. 6to. ywot W. Ks.
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Marcina Lalcrmj i ff^. lis. Piotra S/iar}>'i Snc. .Icsu^ in 12.

Cracor. 1674. 7in(». ff^icniec *a?iics/,i z rozlicznijch />wi-
zów Rnjsiiich /wi/i/^ in 12, ('raeov. 1()82. z aciskiego wy-
llomaczyl Serlum f^irgimlatis od Ks. Sebasti/ana lioholi

napisane. 8vo. Sz/iarlat)ia róa ztjwol i mier //". lis. ffoj-

ciecha JlciiisLiego Mcczenni/ia Joroskiego Soe. Jesu , ///

12. Cracov. 1672. 9iio. Swiatto niebieska^ Io Jest wize-

runek cnól Tomasza Oborskiego Sa/fragana f\rak<twskiego^

in 12. Cracor. KJcSr). przeoy na Polskie ycie Jego od lis.

Stanisawa Kukliskiego Soe. Jesu przedtem po acinie wy-
dane. I Ohio. figielki rozmaitych Odpustów Skarb z przywi-

lejów Papiezkich i z rónyc/i dowiadczonych autorów ze-

brany, z przydatkiem naboestwa 1662. in 12. Cracov. i

1671. / 1677. limo. Krzy C/irystusów, to Jest hislorya

Mki i mierci ClirystusoweJ wedug SS. Ewangelistów opi-

sana etc. ale tlo druku tej ksi;^/.ki, luboe juA aj)nrol)o\v;uiej,

nilere przeszkodzia, klóra przypada na rok 1684. w Krako-

wie u S. Barhary, niz by niespracowany , wiele ezyta i pi-

sa a do ostatniego dnia niierei
,
pokory wielkiej, z tej na

adnej ksice od siebie wydanej Imienia swego nie wyrazi.

Tiikoiiiski herbu Nacz, w Wlelkiej-Polszcze.

Toclllliail herbu Doga, w ziemi Gostyskiej.

Toczycki herbu Abdank, w ksieztwie Litewskiem.

Koja. in MS. Skumin Toezyski w r. 1566. przyjmowa po-

sów Moskiewskicli.

Tokarski herbu Roch w Prusieeb, (ak o nieb pisze,

MS. o Familiach Pruskich. S jednak i po inszveb woje-

wództwaeb, czy jednak wszyscy do tego berbu nale, wiedzie
nie mog(;. Dziedziców z Tokarzowa wspominaj Ksigi Gro-
dzkie Ostrzeszowskie w roku 1440. i Tokarskie siostry 1452.

N. Tokarski mia za sob Elzbletc; córk*; Aarona Stroskiego
Doliwczyka koo r. 1520. Wojciecba Lipskiego berbu Grabie,

zona Tokarska, której siostra posza za Gurowskiego. Jan Sta-

nisaw Tokarski w Brzeciaiiskiem województwie 1697. Mal-

cber kanonik Smoleski 1662. Hist. Imag. Nouogr. Jan pod-

starocl Ostrzeszowski w r. 1568. Acta Castren. Ostrzeszor.

Samuel w zakonie naszym ycie skoczy. Jdrzej w Inowro-

oawskiem, Jakób w Sieradzkiem 1697.

Tokarski ierbu Ry, w Prusieeb i indziej Z lycb

Stanisaw Kazimierz podsoli i podstaroci l*iski 1678. N. mia
za sob Apollonia (ii'bczewsk. Maryanna Tokarska bya za

3Ielcbiorem Sumowskim sdowyn) Cbemiskim.
W r. 1778. Antoni Tokarski rej^jcnl ziemski Michaowski. — Hras.

Tokarzeiwski. Nlewlem czy nie id od Tokara, który

by synem Ocika , zaczem naleeliby do berbu Trby
,
jako i
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Ocikowie; teg-o Tokara by syn Iwaszko , Iwaszka Wojciech,

teiro Bojidan i Jan kuchmistrz Litewski. Marcinowi Tokarze-

wskieniu z Tokarz w Podlaskiem województwie m(^'zowi rycer-

skiemu nagrobek postawiony w kociele Przemyskim 1625.

Starowol. in Monum. Teodor podczaszy Sonimski , Hiero-

nim, Kazimierz, Jan, Stanisaw w województwie Brzecia-
skiem 1674. Anna bya za Janem Antonim Cielem(^'ckini. Mar-

cin mia za sob Cecyli Chocimowsk. Józef starosta widni-
cki 1733.

Tokolski. Anastazy Tokolski 1664. metropolita Buski.

Tolet. Jan Tolet podstaroci Zmudzki, starosta Busie-
ski, mia za sobc-j Maryann Ozibowsk starociank Szyma-
sk, wdow po Stefanie Chrzstowskim cywunie Berzaskim,

z ni spodzi dwie córki
, jedne za Uwojniem , drug N.

Volill01viski herbu Nacz , w Brzeskiem Kujawskiem
województwie. Wojciecli Tolibowski czenik Brzeski Kuja-

wski, mia za sob Lubrask siostr biskupa Poznaskiego, z

t spodzi syna Marcina dworzanina u rónych monarchów
postronnych , nakoniec i u Zyg-munta I. Sulig^ostowska herbu

Pomian, powia mu czterech synów: Stanisawa, Jerzeg'o, Se-

bastyana i Jakóba. Z tych Stanisawowi Kocielska powia syna

Mikoaja. Jerzy , raczej mia mówid Paprocki Jdrzej stolnik

Brzeski Kujawski , Franciszek JVierusz Kowalski w kazaniu

swojem : Nacz Pasterskiej godnoci powiada : e by sdzi
ziemskim Brzeskim Kujawskim i starost Bobrownickim, ten

mu drugi tytu przyznaj Konstytucye 1619. yb/. 6. w którym

roku posowa na sejm, i by deputatem do kwarty Bawskiej;

zasiada marszakiem w trybunale koronnym , a jak by state-

czny w wierze, i uczony, pisa ksigi przeciwko heretykom,

niewiem jednak czy s w druku ; zczy si by doywotnie z

Piwown herbu Prawdzie, która mu dwóch synów zrodzia,

Wojciecha i Marcina : z których Wojciech biskupem Pozna-
skim , umar 1663. wieku sweg-o 56. praatem Kujawskim b-
dc , deputatem zasiada na trybunale koronnym : wzi potem

probostwo Pockie zakonu Premonstrateskieg-o S. Norberta,

^dzie witobliw swoj czujnoci, panny zakonne sobie po-

wierzone do cilejszej obserwancyi zakonnej przyprowadzi,

ta jego witobliwa manudukcya Panien Bog"u powiconych
do lepszeg-o, tak przerazia wszystkich, e mu nie konkurruj-

cemu o to , sutfrag-ani Pock i z biskupstwem Lacedemo-
skiem ofiarowano, a Karol Królewicz i biskup Pocki, admini-

stratorem g^o swoim uczyni, jako witobliwie mu pasterskiej

pracy we wszystkiem pomaga, w Sierpcu za brata swego Mar-
cina fundowa anniwersarz dwie msze, tame postara si, eby
lampa gorzaa przed Najw. Sakramentem , i przed obrazem
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Matki Boskiej cudownej. uk. Papro. aski Cudów. f. 26.

Ksieuie dwie Ann<;. Doniasawsk 1648. i Katarzyrn; Potulick

1651. powit^ci. W tein, Wadysaw IV. Król Polski posun
^o na katedr Poznask: gadzie fundowa 00. Reformatów w
Poznaniu na przedmieciu

,
pod tytuem Niepokalaneg-o Pocz-

cia Matki Boskiej w r. 1657. 00. naszym na fundaey.-] w Mi-
dzyrzeczu 1661. dziesi tysicy od nieg-o oddano i bibliotek.

Penitencyarzom do katedry Poznaskiej cztery tysice , aka-

demji Lubraskiej w Poznaniu pid tysicy odkaa, do kaplicy

. Krzya, na ofjicium de Passione dwanacie tysicy, tyle

na reslauracy teje kaplicy naznaczy ; katedrze Poznaskiej

da kielich szczerozoty, który way siedm tysicy, statu sre-

brn S. Wojciecba sze tysicy szacowan, do kaplicy .
Krzya srebrny lichtarz o piciu liliach. Przez czas biskupiej

swojej g-odnoci, dwa tysice rónych osób na kapastwo or-

dynowa, pótorasta kocioów powici, tysic kielichów, pi
set otarzy trzysta dzwonów , z leg-o pozna jak to by praco-

wity biskup
,
pochowany ley w katedrze Poznaskiej z pi-

knym nagrobkiem. 3Iarcin brat biskupa rodzony podkomorzy
Brzeski Kujawski, posowa kilka razy na sejmy 1628. deputat

na trybuna Radomski, Constit. fol. 4. 1629. komissarz do

zapaty wojsku, Constitut. fol. 3. na ten czas pisarz ziemski

Brzeski Kujawski, w r. 1631. juz sdzia ziemski z sejmu de-

putat na trybuna Radomski, Constit. fol. 10. i 1632. na kon-

wokacy podpisa konfederacy g-eneraln, i 1633. Constitut.

fol. 21. W r. 1638. juz podkomorzy, komissarz do zapaty

wojsku, Constit. fol. 3. i 1643. fol. 21. i 1647. fol. 23.

marszalkowa take w trybunale koronnym w r. 1617. Kobie-

rzyc, fol. 489. Z te^o pozna, co to byt za czowiek ten Mar-

cin , któremu ojczyzna bezpiecznie i interesów swoich i caoci
powierzaa: i pewnie ze jej dobro delikatnie piastowa: bo g^dy

elektor Brandeburski , chcia si wyzu z Feudataryusza obli-

gacyi , a dominium mie absolutum nad Prusami , opar si
temu ten Marcin na sejmie i solennie si protestowa, ze na to

nig-dy nie mia pozwoli, i tem wszystkie przeciwnej strony

zamachy obali. Na tyme sejmie, gdy si sprawa o sprofano-

wanie krzya witego od kalwiskiej herezyi wytoczya , a

wielu z ziemskich posów respektujc na zacno familji, kry-

mina ten albo wycieczali , albo gaskali , nawet g-dy bisku-

powi Wileskiemu , który t spraw g-orliwie promowowa do

izby poselskiej przychodzcemu, stoka da niechciano, on nie-

tylko e swego dla niego ustpi, ale te o honor Boski osobli-

wszyni si pokaza zelantem, za co mu publicznie dzikowano.
Synów jego zostao si trzech: Ludwik dziekan Poznaski, ku-

stosz Pocki, kanclerz Warszawski: drugi Mikoaj kasztelan
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Soski 1670. podpisa Conjirmat. Jur. Gent. Króla Michaa.

Trzeci N. liaszteiaii Kamiiislci, zona jego Katarzyna Tuczyslia

po(livoniorzanka Inowrocawska, z niej syn Ludwik w Rzymie

w wyzszyci szkoacli wzi poer, gdzie le w r. 1679. wyda
do druku Fascis Casimirius ^ e Polono campo Icctus ^ kano-

nikiem potem Pockim i arcliidyakonem zostawszy, w tryl)U-

nale koronnym zasiada 1690. a w nastpujcym roku na bi-

skupstwo Seljasteskie i suffragani Pock l)y powi(,'cony,

atoli wkrótce i dasze lionory i wiat poegna. Sebastyan To-

libowski trzeci syn Marcina z Suigostowskiej
,

pisarz ziemski

Brzeski Kujawski , córek cztery zostawi i syna Daniea si^hIzIc-

go Inowrocawskiego, z sejmu 1601. naznaczony do korrektury

prawa koronnego, Constit. fol. 734. a w r. 1620. pose na

sejm I deputat na trybuna Radomski. Constit. fol. 19. Jakól)

czwarty syn tego Marcina, któremu Kaczkowska herbu Po-

mlan powia synów czterech. Musia hyc i pity tyci brat,

Marcin cliorzy Brzeski Kujawski , m przy wierze katolickiej

i dostojestwie królewsklem g-orliwy, któremu 1603. zmaremu,
Jdrzej sdzia ziemski Brzeski nagrobek w Wrocawku posta-

wi. YTacaw Tolbowski brat Wojciecha, na pocztku poo-

onego, mia za sob take Lubrask, I z niej synów, Jana,

Adryana, Marcina ma sawnego i rotmistrza, ci obadwa ze-

szli steriles. Jan za zostawi dwóch synów, Wacawa I Jana,

W^acaw umar bezpotomny : Jan za z Lasock zostawi po-

tomstwo. Jan skarbnik Inowrocawski pose na sejm 1635.

zkd deputatem stan na trybuna Radomski. Constit. fol. 18.

wyda do druku 1640. Ziemia Chemiska luierszem na po-

chwa Kaspra Dziayskiego Biskupa Chebnisk. Anna To-

llbowska 1643. daa lamp srebrn do obrazu Matki Boskiej

w Sierpsku. Papro. aski fol. 62. Jdrzej, jest w druku

jego ksika pod tytuem : Deklaracya.

Xol]llliail* Mikoajowi TolkmanowI dany Indygenat w
Polszcz \f roku 1673. na sejmie, o czem patrz w tyme roku

Konstytucyi.

Xollvmsl£i herbu Ogoczyk ^ w Brzeciasklem woje-

wództwie, to jest strzaa szara, na pópierclenlu biaym, ta-

kem g-o odmalowany widzia. Jan Hieronim i Waleryan 1697.

Tokacz herbu Kotwicz , w Miskiem wojew ództwie.

Mikoaj Tokacz mia synów trzech , Kazimierza stolnika Mo-
zyrskiego , Wadysawa, który w wojsku koronnem suy, i

Michaa. Kazimierz I Zygmunt 1674.
Wr. 1778. Wojciech Tokacz miecznik Zwinogrodzki,

—

Krasicki.

Tooczk.o herbu Pobog^ w powiecie Grodzieskim,

ale z tym przydatkiem, e podkow strzaa przeszywa od dou
do g^óry na ukos w lewy bok tarczy , na hemie trzy pióra
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strusie, tak go oj)lsuje Iioja. in 3IS. N. Tooczko sc^dzla j^ro-

<lzki (jrodzieilski w r. 1019. Slanishiw 1632. Krzysztof stolnik

Grodzieski, Jdrzej ezenik Grodzieski 1674. Tooczyska
kniehyiii bya za Mareiiiein llrehtowiezein koo r. 1490. N.
Tooczkowna za Jaiieni Kudoinirii^ wojskim Braeawskim.
W r. 1778. Au toni Tooczko wojski Wokowyski. — Krasicki.

Xoiliasze^%'ii>k.i herbu Bucza^ w Lubelskiem woje-

wództwie. Piotr z Toniaszewie 1531. na licie danym Miastu

ubelsk. Jakóba Tomaszewskiej^o rotmistrza za Króla Kazi-

mierza Jagiellonowicza wspomina list przypowiedny dany w r.

1471. u Papro, o herb. fol. 477. Jakób Tomaszewski sta-

rosta na Tcezynie i 3Iorawicy mjjz godny, zostawi z Pisarsk;}

Barbar berbu Sreniawa potomstwo, ten we wsi Giebutowi-

cacb mila od Krakowa wystawi i wymurowa koeió eudnie

pi(;kny 1600. Z?ffra«oz^;. Stanisawz Anny Bronickiej berbu Sle-

powron , zostawi synów ; Macieja, i Jakóba, i córki Dorol<;

Jdrzeja Drzewieckiego Rawicza, Justyna Poniatowskiego berbu

Junosza, Barbara Adama Duskiego herbu Nacz, ma/onki.

Pawe m;a za sob Zofi Zaborowsk, z tej córka Anna za-

konnica S. Teresy w W^arszawie. N. Joann Stpkowsk. Ks.

Maciej w zakonie naszym rzdzi kollegia, uckie, Lwowskie
i ca prowincy, umierajc 1664. w ucku, z naboestwa
które si w caem yclu jeg-o wydawao, do Najw. Panny:

Non possum perire prae pietate 3Iariae ^ ustawicznie mówi.
S w druku te jego pisma. Imo. Chwalebny Lwa Pomic-
czyka obów kaza, na pogrz. Mikoaja Lanckoron, kaszte-

lana Halickiego 1647. in 4. Leop. 2do. Epithalamium in

nupt. Balthas. Grabiski et Mariannae h'obierzycka^ in kto

Caliss. 1618. 3tio. Kazanie na dzie S. Jana Clirzciciela in

kto Crac. 1643. 4to. Strzay zbawiennej dzielnoci na kon-

sekracyi Kaspra Dziayskiego biskupa Ciemskiego 1643.

in Ato Cracov. Inni tego domu po rónycb województwach

rozsypani. Fox Tomaszewski na Ukrainie oeniwszy si, zosta-

wi potomstwo, które w Kijowskiem kwitno, niektórzy z nich

chwycili si byli bdów Arryaskich, z których jeden by dzie-

dzic kilku miasteczek i wsiów koo Kijowa. Ale za Jana Kazi-

mierza g^dy Konstytucye stany o wypdzeniu Arryanów, wola
wszystk fortun porzuci, nieli bdy: Synówjego byo trzech,

którzy do wiary si prawowiernej wrócili , czwaity poszed do

Transylwanji. Najstarszy Micha z Kociszewskiej spodzi Woj-
ciecha pisarza , a potem sdziego Zydaczewskiego , sterilem.

Drugiego Józefa czenika Mielnickiego, ten wyniós si w Sie-

radzkie , spodziwszy dwóch synów z abckiej , umar 1737.

Trzecleg^o Wincentego gwardyana 00. Franciszkanów w S-
czu. Z teje linjl by Marcin miecznik Lubelski, a jego stry-

ToM IX. 6
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jeczny Kasjier stuliilk Dobrzyski. Jan 1 Jerzy z Mikoaja w
SendomlerskuMii. Pod l\i'osneni tak/.e Leon czciilk Niirski,

wnuk Jerzego Chrapka Tomaszewskiego, dziedzica Targowisk,

len poj Katarzyn Pueiowsk.j. Brat za tego Hieronima u

nas w zakonie magistrem umar 1734. S i inni w Podlaskieni,

Luljelsklem, Bezklcm, i w Wlelkiej-Poiszcze tego domu.
W r. 1778. N. Tomaszewski podczaszy Wilicki. — Krasicki.

Xoiliicki herbu Drt/a. W Kaliskiem województwie s
Tomice, Szymanowice , Ciemierów, dziedziczne dol)ra To-

micklci Dryów nie daleko Pyzdr , w Szymanowcach jest ko-

cl«3 i parafia, do których Tomice I Ciemlerów nale. Z tych

Rafa Tomicki, mia za sob Grabsk, z któr spodzi trzech

synów: Jana, Stanisawa i Macieja. Z tych 1. Jan poj Ma-
ryann Bojanowsk córk<^^ Gabryela, któr zrodzia Dawido-

wska podkomorzanka Halicka, ale z ni zy bezj)otomnle, dobra

jeg'© byy Szymanowice. 2. Stanisaw dwa razy luby mae-
skie ponawia, \mo roto z Mikoajewsk, ta mu powia trzy

córki , Zofi Wlkowskleg^o , Ann Wojciecha Lipsklej^o , Te-

res Gtkowskiego maonki, i synowie, Alexander i Jan ; 2(io

roto Lipsk, z t zrodzi syna Zygmunta I córk Katarzyn,

która pann umara : z tych Alexander z Gakowsk zy steri-

Its^ Zygmunt drug-l zczy si by doywotnie z Urszul Cie-

leck, z tej byo dwóch synów, Micha i Stanisaw, i córka

Karchowska. Jan trzeci, którego ona Przystanowska , z tej

zostawi piciu synów, Alexandra Soc. Jesu , umar w Krako-

wie 1726. Stanisawa drugiego, ten poj Ann Karchowska,

któr zrodzia Cielecka , z tej jest dwóch synów Wadysaw i

Stanisaw. Jana trzecieg^o ten z niewoli wyszedszy wzi za

on Marszewsk, z tej si zosta syn i córka. Piotra czwar-

teg^o , miecznika W^schowskiego , któreg-o z Przybyszewskiej

Jadwigi sdzlanki AYschowsklej jest potomstwo. Kazimierza

pitego , tego ona Paczkowska , i córk Dorot Stefana Do-

mlechowsklego maonk. 3. Maciej syn Rafaa, mia za sob
Krystyn Bojanowsk siostr tamtej , z t zrodzi Wojciecha i

Samuela. Wojciech mia za sob Tyszczank, i z niej syna je-

dneg-o 3Iacieja starost Obornickiego , tego ona Zebrzydo-

wska starocianka Rogoziska : drugiego Samuela, ten spodzi
z Anny Gosawskiej córki Jana i Imiakowsklej, córki trzy,

Helen Franciszkank, Jadwig Pigowsk pisarzowa Nakiel-

sk , i Krystyn, Jakóbowi Dzieranowskiemu zalubion, sy-

nów za czterech : z tych Franciszek wszed w kontrakty ma-
eskie z Belck , z tej byy dwie córki , Jdrzej z Jerzma-

nowsk, z tej svn Franciszkanem zosta, i córka. Bogusaw
pisarz grodzki Nakielski , najprzód z Zakrzewsk wdow po

Lipskim, potem z Ciwick sterilia. W^adysaw a w zakonie
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Karmelllów Bosych Carolus Felix a S. Teressia, przeorem by
w Warszawie.

XoilliciLi herhu odzi^ w Poznaskiem wojewódz-
twie, których Slnjjk. fol. 776. chwalc, to im przyznaje, ze

wi(,'cej na dobro ojczyzny respektuj, ni na swoje: od Panów
z Bnina i Górki pocztki swoje wzi«;li, ale podzia dóbr, w któ-

rym si^^ Tomice jednemu z nich dostay. Tomickich Imi za-

cz, jako wiadcz staroytne listy i nagrobki ich. S za te

Tomice trzy mile od Poznania, bo s drugie pod Pyzdrami,

s i trzecie w ksu^ztwle Owiecimsklem , ale te podobno do-

piero od Piotra biskupa Krakowskleg-o fundowane. Najdawniej-

szego z tego domu dostao slc^ mi czyta, Jana Tomickiego
ma dzielnego, który po owej sawnej pod Puckiem wiktoryl

w r. 1462. otrzymanej nad Krzyakami, od Kazimierza Króla

Jag^iellonowicza pasko by regallzowany za znaczne kawaler-

skieg^o serca w tej okazyi dowody, jako wiadczy Hist, Polon.
Priith. Possel. fol. 79. \ fol. 78. lubo Imienia jego nie ka-
dzie, powiada jednak e Tomicki w r. 1460. Nowe, albo z

niemiecka Nelburg- pod Krzyakami z chwalebn sztuk ublejj.

Mikoaj chory Poznaski w r. 1460. podpisa z tym tytuem
przywilej klasztoim Lubiiiskiego u ask. w Statut, fol. 74.

z Anny siostry Jdrzeja z Szamotu wojewody Poznaskiego,
zostawi dwie eórki, jedna z nich ya z Krzyckim Kotwiczcm,
druga Mag^dalena z Wrzesiskim , Starów, in Episc. Cracov.
i synów trzech: Piotra, Mikoaja i Stanisawa. Z tych Piotr

biskup Krakowski i podkanclerzy koronny, w dziecistwie go
ojciec odumar, przeto na opiece bydc u wuja swego Jdrzeja
Szamotulskiego wojewody Poznaskiego, najprzód w Gnienie
mniejszych szkó uczy si pocz, ztamtd do Lipska dla nie-

mieckiego jzyka wysany, gdy si ztamtd powróci, w Kra-

kowskiej akademji otrzyma Lauream Philosophicam , a e
chciwo wrodzon mia do nauk, przeto nie kontentujc si
tem, do Woch si puci, kdy w Bononji tak yykrótce post-
pi, e publiczn akklamacy, Juris Utriusqnc Doctor by za-

woany, a potem w Rzymie i teologji. Zkd, syszc o wielkiej

jego nauce Królewicz kardyna Fryderyk biskup Krakowski,

na swój go dwór wezwawszy, kanclerzem uczci, przydawszy

mu do tego archidyakoni Krakowsk. Po mierci Fryderyka,

zabawi si nieco przy Janie Lubraskim I)lskuple Poznaskim,
ale prdko dla dziwnej roztropnoci, wymowy, i cnoty przed

Zygmuntem I. Królem Polskim zachwalony, do dworu króle-

wskiego przecigniony , sekretarzem koronnym urós, krom
kanonji Kujawskiej , kantory Gnieniesk, kustody Sendo-
mlersk, I kanoni u S. Idziego trzyma, a w rychle na posel-

skiej lunkcyl u Króla Wgierskiego zostajcemu, biskupstwo
6*
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Przemylicie wraz i z pieezcnM.i mniejsz koroniu} ofiarowa, i

z proboslwein u S. Michaa ^y h"rakowIe na zamku
;

posuuti

go wyej na katedi**; l*oznarisk,i w r. 1520. po Lubraskini, a

w r. 1523. na Krakowskij, na któr;} Jan Konarski przybra j;<)

sobie i uprosi za sukeessora, i yjc jeszcze puci mu by po-

owicy inlraty dóbr swoici biskupich , do czeg-o mu pomóg
konsens Leona X. Papiea, w klóryni mu pozwoli, aby póy
biskuj)slwo Poznaskie trzyma

,
pókiby do zupenej Krako-

wskiego nie przyszed possessyi , wszake Treter. in Episcop.
Posnan. i f^apovius ^ rok kad przeniesienia jego na to bi-

skupstwo 1524.: nawet kiedy Jan aski osieroci metropoli
Gnieznieskci , i znowu po zejciu Drzewickiego, podtykano

mu j, ale on najprzód Drzewickiego, a potem Krzyckiego sio-

strzeca sweg^o , do niej zaleca , i tyle spraw Ia jego za niemi

Interpozycya , ze oba na tern krzele siedzieli : sobie za t wy-
mówk tem wiksz zjedna u wszystkich opini, e uchodzi
od gonicych si g-odnoci ; a co wiksza, przy tak wielkich

dworu faworaci na siebie, i na takich urzdach zostajc, uni-

onoci, przysug-, agodn wymow, i ludzkoci ku wszy-

stkim i we wszystkiem certowa, osobliwiej jednak pasic
szczodrobliwoci , ze si pospolicie dziwowano

,
jako mu na

takie expensy dochodów jego stawa mogo. Zygmunt I. Król

Polski , i z tej miary wielki mu nad inszych alekt wiadczy,
ze bez alfektu tak o rzeczach jako i o ludziach sdzi : dla czego

statecznie na jego radzie przestawa, i urzdy koronne wedug-
jego rozsdku rozdawa : zaywa go i w rónych poselstwach,

w r. 1509. do Papiea, i do ksit rzeszy Niemieckiej, strony

bezpieczestwa pograniczneg-o , w r. 1510. do traktatów o po-

kój z Woochami , klóiy szczliwie za jego spraw vv" Ka-

miecu Podolskim doszed, i przysig na pacta od Bogdana
hospodara Wooskiego odebra. Biel. fol. M^. W roku 1511.

posem jedzi do Wadysawa Króla Wgierskiego , i znowu
po dwakro. Na kongres Królowi do Wiednia Zygmuntowi 1.

assystowa: Biel. fol. ^2^. gdzie przezornoci, wymow, bie-

goci jzyków cudzoziemskich , wszystkich monarchów na

siebie oczy obróci , na sekretne rady i z innemi kolegaml wy-
sadzony, imieniem tak naszego jako i Wgierskiego Królów
odpowiedzi dawa, a midzy inszemi wnuczce Cesarskiej Kró-
lów witajcej. Ciispiuiiis de Congres. Królow Bon, na jej

pierwszy wjazd do Kraków a w Bazylice zamkowej w ita i przyj-

mowa. Biel. f. 539. Pierwszy Zygmunta II. Augustem zwa
pocz /o/. 373. W r. 1526. *e Turcy i Tatarzy z wielk po-

tg z niemniejsz nasz szkod Ruskie kraje najedali ; dla

tego chcc by w gotowoci Król Zygmunt, wyprawi si prze-

ciwko nim pospolltem ruszeniem, kdy mio ku ojczynie
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tego przezacneg'0 biskupa znacznie si wydahi: ho nietylko , ze

chorgiew stokonn zaci;j«;n;v, ale tez ze wszystkich dóhr

swoich, dziesijjego z podchmych swych na kanij)ani;i wysa

;

za co Zygmunt Król (hinyni do nieg'o listem, g-dy mu dzi<;kuje,

oraz niewymuszon,}; ku ojczynie ch(; jeg-o dziwnie w uin.

chwali : jest ten list u Jdrzeja Lipskiego decad. (juaest.

pub. 7 . Ludzi uczonych i kocha wielce i szacowa, nic tylko

swych rodaków, ale i cudzoziemców, z których Jan Upsaleski

w Szwecyi arcyhiskuj), dla wiary wygnaniec z ojczyzny, u nie-

go upadej swej lortuny podport; znalaz. Starowol. in Ilecat.

Chcc ahy w nauki i ohyczaje tak pobone
,
jako i polityczne,

wprawowaa sic; mód szlachecka, chowa ich swym sumptem
na naukach i w Krakowskiej i w cudzoziemskich akademiach,

a midzy temi bywali i senatorskiego urodzenia, których on na

swoim paacu trzyma i po panlciu wychowywa ; oj)rócz tych

i inszym uboszym prowidowa z swego skarbu wikt, odzinie

i proessorów. Ztemwszystkiem tak szczodry biskup, niechcia

dla synowców swych adnych dóbr skupowa, dosyci majc na

tem , e im da pobon, i stanowi ich naleyt edukacy, ale

dostatki kocielne na wychowanie modzi , na ubogich , na po-

mnoenie chway Boej, obraca. W dziedzicznej swojej wio-

sce Tomicach, koció wystawi, nada i wszelakim porzdkiem
kocielnym ubogaci. Hosius tom. 2. Episto. 23().J'oL 400.

Przy katedrze Krakowskiej na^ zamku , niemaym kosztem ka-

plic fundowa, pod tytuem S. Tomasza Kantuaryeilskiego bi-

skupa, z krat mosin, gdzie sobie groby z nagrobkiem na-

gotowa, i prebend do niej z apparatem naleytym nada, o

czem czytaem list Zygmunta I. in 31S. Pelricov. Koció
S. Michaa na zamku, malowaniem, zegarem, zakrysty now,
ozdobi i dachówk pokry , w Bocinie cz zamku , w Sie-

wierzu cay zamek zmurowa, w Piotrkowie, gdzie przedtem

sejmy koronne odj)rawoway si , dwór dla biskupów Krako-

wskich. Dóbr kocielnych znacznie przyczyni, skupiwszy nie-

które role, albo na poyteczniejsze zamieniwszy, nadto, wie
przyda Zobrowsk wol, z której skupi Floryana Botai'zy-

skiego , List Zygmunta Króla wiadkiem, in MS. Petricor.

W konferowaniu za urzdów duchownych , len mia zwyczaj,

e majc ju wiadom kadego sposobno i cnot , dawa je

nad spodziewanie ich ludziom zasuonym , uprzedzajc proby
i instancye, które pospolicie bywaj i za mniej godnemi, nawet

otrzyma od stolicy apostolskiej pozwolenie, aby wakanse ko-

cielne w swej dyecezyi in mens Papuli oslerociae, móg
wolnie rozdawa, i) jego Piecztarskim urzdzie napisa />//-

bieski Stanisaw^ biskup Pockie in l^aren. ad Zamojsc.

fol. 218. Passim Cancellaria Polonica npud ejteros Prin-
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cipcs Jam indc a temporibus Petri Tomickie quem Cancel-

/ariorum nonnam ^ et fjiiasi Patrem reteres dicebant, ele-

srans et erudita censebatur, I znowu. In Polonia elesantioris

literaturae usvs , vel maxime inimlmt^ auctore potissimum

Petro Tomiccio^ ifiro aeterna memoria ob eruditioneni di-

gnissimo^ qui adeptus Cancellariatwn Regni^ primus^ genus

illud dicendi et scribendi longa barbarie corruptum , nitore

lingiiae latinae expolire coepit. Z jeg^o wiczenia wyszli J-
drzej Krzycki arcybiskup Gnienieski, siostrzeniec jego. Ho-
zyusz kardyna i biskup Warmiski, Filip Padniewski i Piotr

Myszkowski, biskupi Krakowscy, Dantyszek biskup Warmi-
ski , i inni. Joannes Herbersztein, sawny ów Cesarski do Mo-
skwy pose i uczony, tak o nim wiadczy: f^ir omnium testi-

monio irirtute singular-i^ ac vitae integrilate praeditus.

Auctor vitae Petri Kmita powiada, ze póki on z Szydowie-

ckim kanclerski urzd sprawowa dziao si w Polszcz arcy-

dobrze : bo starali si o to , aby do senatu ludzi godnycb i

spokojnych przybierano, i nie dopuszczali, aby prywatami mie-

szano Rzeczpospolit, przestrzegajc tego, aby kady stan, nic

wicej nad suszno i miar sobie nie dozwala, wkrótce je-

dnak po jego mierci, niespokojne gowy, szkodliwe zamieszania

temu Królestwu przyniosy. Umierajc w r. 1535. kaza sobie

czyta passy
,

gdzie zalewajc si zami , do Boga pobonie
wzdycha, a gdy przyszo do owych sów, ojcze w rce twoje

polecam ducha mego , bijc si kilka razy w piersi
,
jednem

tchnieniem ducha Bogu odda. By czowiek, ebym zay
sów Hozyusza kardyn. Epist. 23G.Jol. 400. tom. 2. Ingenio

et doctrina^ morumue gravitate praestans^ summague dum
viveret in patria nostra auctoritate. Do czego pomagaa mu
nie mao uroda pikna , i insze natury przymioty

,
jako to kan-

dor umysu sam szczeroci tchncy, czterech jzyków bie-

go , wspaniao serca , gadka wymowa , dowcip prdki,

przezorno w radzie, poler nauki któremi kocielnej i ojczy-

stej wolnoci broni, et sicut multarum aliarum virtutum^ sic

pietatis laude ^ insignis fuit^ mówi tene Hozyusz, Erasmus
te Roterodamus., do Jdrzeja Krzycklego, ju po jego mierci

z alem pisze
,

(a przedtem mu Senek objanionego swoim
piórem dedykowa.) Quando enim Ecclesiae talis continge

Episcopus ? giiando Regno et Regi talis consiliarius ? quot

egregiis dotibus eum virum cumularat Supremi Numitiis be-

nignitas? quot heroicis virtutibus exornarat? diceres ad pu-
blicam hominum utilitatem divinitus esse factum. Quam so-

lida, quamque recondita fuit eruditio? quam fervens sacra-

rum literarum studium^ quam occulta prudentia? quam rara

in negotiis agendis dewteritas? postremo in tam eximiis Dei
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(fonis^ in tam sublimi dignitatis fasligio
^
uam amahilis ci-

i>i'h'fos? qu((m omnis crpcrs supcrci/i modostia? al^iie ul

scribitur , contigil Uli mors ^ talibiis digna moi^ibus ^ ipsis

Dwinia literis, (juas adamabat^ placide immorluus esf., /. 27.

Jol. 1091. Epist. Pisali' mu na j(*jj^<> pochwa*; nagrobki, J-
drzej Krzycki^ Stanisaw Hozyusz , Jan urcijbiskup Lpsa-

leski^ fP^^olfgangis Silcsius^ Joannes Dantiscus^ które znaj-

dziesz u Starów, in J^itis Episc. Cracor. zaji m Scriptoribus

Pol. f. 17. wspomina jeg-o Orattonem, ad Augustum liegem,

i Libriim legationum
,
quas pro fiepubl. obierat.

Stanisaw wojewoda Kaliski, starosta Koniski iPyzdrski,

syn drugi Mikoaja cliorzego P)znai'iskieg^o : l)y wprzód ka-

sztelanem Midzyrzeckim i komissarzem z Inszemi od Zy-

gmunta I. do miasteczka Koa, na uznanie krzywd poczvnio-

nyci, od Jarosawia z Wrzcy, postpi potem na kasztelani

Kalisk, i z tym tytuem podpisa si na licie, w którym przy-

puszcza Stanisawa z Rzeczyccy do swego herbu , z tej prze-

siad si(,' na krzeso województwa Inowrocawskiego wr. 1535.

co poznati z listu Króla tego , w którym mu konferowa Jus

Patronatus na kanoni kollegiaty Sendomierskiej, aby móg;

jednego kanonika tame prezentowa , czeg-o wszystkieg'o czy-

taem dowody in MS. Petricov. Starowol. in Vitis Episcnp.

Cracov. przydaje, ze z województwa Inowrocawskiego, w r.

1535. posuniony by na województwo Kaliskie. Bodaj to nie

jego córka bya Katarzyna, która wydana za Mikoaja ksiccla
Radziwia, wojewod<; Wileskiego, kanclerza i hetmana wiel-

kiego Litewskiego, który zszed z tego wiata w roku 1588.

Geneal. Radziwiow. Mikoaj kasztelan Gnienieski, starosta

Pyzdrski, Kociaski i Koniski, koniuszy koronny, trzeci syn

Mikoaja chorego Poznaskiego , temu Zygmunt I. puci
starostwo Kociaskie , z którego do skarbu królewskiego

,
po-

winien by co rok wnosid sto szedziesit g^rzywien , o czem

czytaem list tego Króla in MS. Pelricor. zostawi dwóch sy-

nów, Jana i Stanisawa, od których tene Król, na publiczne

potrzeby Królestwa
,
poyczy szeset szedziesit grzywien :

w tej summie, pókiby im oddana nie bya, zapisa im wie
Grabowo w Pyzdrskini |)owiecie, ze wszystkiemi jej dochoda-

mi; Literae Sigismundi I. in MS. Petricov. g-dzie ich stryja

Piotra bisku]ia wspominaj. Z tych Jan kasztelan Rogoziski,

na wjedzie Katarzyny Austryaczki do Krakowa 1553. midzy
senatorami pierwszy jecha. Orichor. in pnneg. nuptiali. W
r. 1564. juz kasztelan Gnienieski, jedzi z Królem na seju

Litewski w Bielsku, w którym z Litw naradzono si o uni
z Koron. Biel, fol. 617. W roku 1572. pod interreg-num

jedzi w poselstwie do Litewskich stanów, zapraszajc ich do
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spolnej rady na konwokacy Warszawsk , o-dzle bdc w Ty-

kocinie z innenii pany , tak Polskiemi jako i Lltcwskienil, opa-

trzy bezpieczno skarbu królewskiej^o, aby by zachowany do

decyzyi Rzeczypospolitej, ztanitd do Francyi posany, na spro-

wadzenie do Polski wieo obraneg-o Króla Henryka Walezyu-
sza, Fredro tn P^alesio^ J^dy najpierwszym prawie by auto-

rem i powodem do teg-o, aby Henryk poprzysig-, ze mia pokój

religji zachowa w Polszcz, dopiero na koronacyi tego Króla

uporczywie przy tem stawa: Hosius Epist. 236. t. 2. f. 400.

odrzuciwszy albowiem katolick wiar , lak zwawie promowo-
wa nowinki Witemberskie , ze kapanów od swych kocioów
rugowa, a ieretykami osadzi wszdzie po swoich dobrach, i

w Poznaniu powag swoj wszystkich dyssydentów potnie
broni: zszed z tego wiata w r. 1575. jako pisze Hist. Pos-
selii,, mia za sob Oporowsk kasztelank Gnieniesk, zo-

stawi czterech synów: Mikoaja, Piotra, Jdrzeja, i Jana.

1. Mikoaj ten w cudzych krajach bdc, kdy inni jadu here-

tyckiego dobrze si napili, on go tam rzuci, pisa do niego

Hosius kardyna list zag-rzewajcy , aby by i ojca swego, do

teje wiary katolickiej, od której odpad, pocign, jest Epi-
sto. 236. fol. 400. tom. 2. i fol. 285. trudno jednak byo
upór rodzicielski zama

,
gdzie i matka i siostry sheretyczeli

;

przecie i przeciwko woli ojcowskiej statecznem i nieustraszo-

nem sercem , broni zawsze kocioa Rzymskieg-o : posujc na-

wet do Francyi 1573. po nowego Elekta Henryka. Bielski

fol. 698. Dla ukadnoci obyczajów, dowcipu i inszych cnót

u ludzi wielkich i uczonych, tak swoich, jako i cudzoziemców,
mia ask i poszanowanie, mianowicie u Franciszka Kommen-
dona kardynaa sawnego w Polszcz legata papiezkiego. Prae-

fatio Colloquii f^arsau. inter Franciscum Toletum S. J. et

Niemojewscium 1572. Na sejmiku Srzedzkim potnie tego

popiera, aby elekcyi królewskiej sposób by okrylony, a to

dla wielu niebezpieczestw, dziao si to w r. 1583. : atoli we
trzy lata potem gdy z W^arszawy powracajc przez Kalisz prze-

jeda , na drog wiecznoci przeszed , f^ir magmie expecta-

tionis
^
pochowany w kociele kollegiaty Panny 3Iaryi , luboc

yczy sobie w naszym kociele lee, ale dopiero co go zaka-

dano. Okolski to o nim napisa, e by mny i wojenny czo-

wiek , i e ycie swoje ojczyzny dobru powici, bezennie

yjc. 2. Piotr kasztelan Nakielski , Duryew. fol. 58. Nieze-

szla Pami^ obyczajów wdzicznych i statku chwalebnego,

poj by Konopack kasztelank Chemisk, któr urodzia
Kostczanka wojewodzanka Chemiska, ta mu cztery córki po-

wia , Helen która w zakonie S. Franciszka w klasztorze Kra-

kowskim u S. Agnieszki pod imieniem Pelagji w paniestwie
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Bog'u suya : Katarzyn , Ictóra talczc panieski soljie slan

obrawszy, wi;}lol)!i\vIe na wiecie ya, kocioowi S. Piotra

w Krakowie j)anil<;tni| jamun daa, kdy pogrzclilona ley:

Jadwig, która si dostaa w maestwo Duninowi Szpotowi,

i z nim trzecli synów spodzi;! : Elzljlet, która z Zy*>munleni

Kotkowskim wesza w konlrakty maeskie, a ze mi hy\ z

natury przyostrzejszy, umiaa nie tylko jego znosie Imj)ety, ale

tez uprztajc do zego okazye, w clclioc si wprawia Chrze-

cijask. Po mierci jego owdowiawszy i niemajc potomstwa

adnego , ubogich Chrystusowych za synów swoich przyja,

wszelakie o nich staranie czynia, odziewajc ich, karmic i

nogi icli umywajc ; czas wszystek na naboestwie trawia,

pacierze kapaskie odmawiaa, ostatek czasu na robot rczn
oddawaa, szyjc, haftujc swoj I suebnych rk róne do

kocioów ozdoby. Figur ukrzyowanego Pana ryty obraz , w
kruczganku klasztoru Krakowskiego 00. Dominikanów przy

kociele S. Trójcy ozdobia, wystawiwszy otarz i fundacy
uczyniwszy na msze za siebie i za ma swego, gdzie pogrze-

blenl le : dobra za swoje pozostae temu klasztorowi od-

daa. Synów z teje Konopackiej dwóch zostao, Krzysztof i

Jan : z tych pierwszy w sprawach Rzeczypospolitej i biegy i

pilny
,

podpisa elekcy Wadysawa IV. posowa z ziemi

Wieluskiej na sejm Warszawski w r. 1626. a ztamtd depu-

towany na trybuna Radomski, Constit. fol. 5. i znowu w r.

1641. posem take bdc uproszony do uspokojenia kótni

midzy Szlskiem i ziemi Wielusk. Constit. fol. 19. Z a-
szczowny zostawi tylko syna jednego Piotra. Jan brat Krzy-

sztofa, urodzony z Konopackiej zczy si doywotnie z Ku-

charsk, z tej spodzi trzy córki, Ann, Katarzyn i Ludgard,
tyle synów, Krzysztofa, a w zakonie Kaznodziejskim Tomasza

z Aqulnu, Apolllnara i Teodora. 3. Jan syn Jana kasztelana

(jlnleznleskiegoz Oporowskiej. Bielski midzy Panitami, któ-

rzy liczne i ozdobne komitywy sprowadzili na wjazd Króla

Henryka i jego koronacy w r. 1574. wspomina te I Tomi-

ckich , mia ten Jan za sob Rydzysk i z ni syna ukasza,

który z Czarnkowsk y stertlis. 4. Jdrzej syn Jana kaszte-

lana (iniezniesklego. Gród. Ostrzeszowski w r. 157<S. wspo-

mina tych czterech braci, kiedy si dzielili teml dobramy:

Obrzycko, Watow, Tomice, Mirosaw, Zborowo, Bobro-

wniki , i Innych dwadziecia wsi , ten z Dziaysklej zostawi

cztery córki : Magorzat Gostysk , Krystyn (irudzieck,

Magdalen Herburtow, od których potomstwo zostao, czwarta

TeoKIa w zakonie . Benedyka , I synów Irzech : Jana, Jerze-

go I Stanisawa. Z ych Jan najprzód z Slobnick, a po niej

z Stryjkowsk mia dzI»Mi. Jerzy drugi, z województwa Ino-
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>vroc;i\vskieoo , by posem na sejmy 1627. 1629. 1 1631.

zk;}(l deputatem na Iryhuna Radomski, Constit. f. 10. wszy-

stek sl«; byt wyda na usugi ojezyzny: dla tego o-ocieni pra-

wie by w domu, nawet ehoc juz przy zwllonem staroci;}

zdrowiu : z modu na kadej e.\pedyeyi w«>jennej sam osobicie

stawa i poczet swój prowadzi, m.jz lu(zki , miy i szczodry:

Zon; swoj<; Zofi.| Tylick wnuczk biskupa Krakowskiego,

(której niej ycie poozc;) w jej ciczkicb allekcyacli cieszy,

beroicznie j)rzyjmujc od Boga, cokolwiek utrapienia Bóg na

nieg^o przepuci, nakoniec za konsensem obojga, tak z ni zy,

jak brat z siostr, i r(;ki si«; jej nie miejc dotkn, z tej spo-

dzi dwócb synów, Aoizego i Pawa; Aoizy przedziwnej do-

l)roci i rozsdku' nad lata swoje; bo w trzecim roku, tak po-

stpi w rzeczacb do wiary, taka si(* w nim wydawaa dosko-

nao rozsdku , ze g^o do przyj(;cia kommunji pizypuszczono

za nauk doktora Anielskiego, który mówi: Quand(t pueri iu'

cipiunt alifjucm rationis usum hahere^ ut possint deiwtionein

concipc?'e hujus Sacramenti
^
polest eis illud conferri. Od

tego czasu po klerycku go noszono, lat jednak dziewi(,'(5 majc,
gdy si(^* uczy w Toruóskicli szkoacb miertelnie zachorowa,

pod który czas, nikt go nie usysza, cbo w gwatownej go-

rczce albo jczcego, albo sarkajcego : gdy juz kona mia,
kapan za niego do pobli/szej kaplicy poszed, msz wit
ofiarowa, porwa si Aloizy i koronk wziwszy w rk, przez

len czas wszystek na niej si modli, msza si koilczya , on

ycie. W kilka niedziel pokaza si po mierci matce swojej,

z dziwnie weso twarz, pyta si g"o , za co by by tak wesó;
nie mam si prawi cze^o smuci, jjom ju jest w niebie, alem

przecie przez trzy niedziele by w czyscu , to wyrzekszy, zni-

kn, a matce i innym boja zostawi. Jeeli tak wit nie-

winno w Aloizym Bóg' chosta, có bdzie z grzesznikami?

Pawe drugi syn Jerzego z Tylickiej, i ten sobie duchowny stan

obra. Krom tych jeszcze ci kwitnli, Wawrzeniec Tomicki,

który suc z wojewod Nowogrodzkim 1582. za Króla Ste-

fana przy expug'nacyi Pskowa z konia zsiadszy, pieszo z inn
kawalery Pisk szed do szturmu. Papro. Jol. 405. Jdrzej

skarbnik Wieluski, z sejmu 1661. komissarz do g^ranic od

Szlska. Constit. fol. 25. Jan chory Sieradiki , a przedtem

miecznik w r. 1662. zapisany do lustracyi zamku Lelów skiego,

Constit. fol. 2.5. mia za sob Myszkowsk córk margrabi

marszaka koronnego, a potem wojewody Krakowskiego, Se-

hast. Stawicki kazanie Jastrzbiec , yli z sob 1658. Jan

miecznik Wieluski, Konstantyn kasztelan Wieluski, a przed-

tem czenik Sieradzki, na rónych sejmacli posem stawa, jako

1661. Constit. fol. 25. i 1662. /o/. 25. 1670. i komissarz do
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dystrybuly hiberny, Constit. fol. 15. 1674. pose na konwo-

kacy, g^dzIe uproszony do traktatów z Moskwa o pokój, Const.

fol. 10. I 1676. na sejm koronacyi
,
yb/. 28. gdzie wspomi-

naj, ze trudne przejcia i drog-i w Gr<;baninach wsi swojej re-

stauroway«/. 54. w r. 1683. juz kasztelan Wieluski, Const.

fol. 13. w którym roku deputatem by na trybuna koronny,

mia za sob Agnieszk Myszkowsk kasztelanki; Lubelsk , z

tej byy dwie córki: 3Iaryanna \mo voto Alexandra Wale-
wskiego cliorzeg-o Sieradzkiego, Ido Oleskiego, ^tio^SW^y

ciecba ^Valewskiego , \to Pawowskiego , ze wszystkiemi ste-

rilis: Katarzyna ya z Antonim z Sloiszyna Stoiskim podslo-

lim ukowskim, ale i ta bezpotomna. Jan pods<;dek Krakowski

pose na konwokacy, Constit. fol. 29. a w r. 1666. pose od

konfederatów do Jana Kazimierza po kb^sce pod 3Itwami,
Kocków, zona jego Beata Konslancya Myszkowska, wdowa po

Zygmuncie Olenickim. Mateusz miecznik Sieradzki 1673. r.

AIexander czenik Sieradzki 1704. N. mia za sob Wilkosto-

wsk , z tej byo dwócli synów, jeden Franciszek, temu cka
spodzia córk Elbiet i syna Miebaa, którego zona Nlemo-

jewska: drugi syn z \\'^iIkostowskiej Stanisaw, tego z Trze-

bickiej syn Jan. S^i podzidzleii Tomiccy odziowie koo Mie-

cbowa i Wilicy. Swictosaw syn Jana , mia za sob Justyn
Skarszewsk , z tej syn Stefan.

ToiiiisaiYski herbu Prawdzie^ w województwie Be-
zkiem. Stanisaw Tomisawski z sejmu 1616. komissarz do

Torunia na uznanie krzywd poczynionych Pannom Benedyktyn-

kom od Toruiiczanów. Constit. fol. 13. Stanisaw Tomisa-
wski w zakonie naszym, królewski kaznodzieja 1641. Histor.

Colleg. Raven. Franciszek Dominik 1655. wyda do druku

Oracy o S. Stanisawie biskupie iv Rzymie miana pod tytu-

em: In aula veritas ^ któr przypisa Alexandrowi VII. Pa-

pieowi. Jan podstaroci Krakowski, pose na sejm 1661. i

komissarz do granic od Szlska, Constit. fol. 26. m jak w
prawie ojczystem biegy, tak w rozsdku wielki; tak pobono-
ci zalecony umar 1679. w Jarosawiu u S. Jana pogrze-

biony. ^Vojciecb podczaszy Bezki^ pose na sejm 1661. i ko-

missarz na sdy fiskalne, Constit. fol. 3. mia za sob Ann
Pramowsk, kasztelank Warszawsk, z tej spodzi córki:

Katarzyn Ossolisk, matk kasztelana Poanieckiego, i stol-

nika Sendomlerskiego , i Jadwig Sullmirsk, a 2do voto Nle-

mysk podsdkow Lubelsk, synów za trzech: Michaa ma-

jora z gwardyi, Mikoaja sulfragana i ollcyaa Warszawskie-

go, kanonika Krakowskiego i Stanisawa, ten wszed w kon-

trakty maeskie z Wiktory Kalinowsk córk Walentego
Jana czenika Halickiego, z tej byo dwie córki : Jadwiga, za
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Wadysfawein Koczorowskim, i Elzhieta. Teresa TomisJawska
Wikforyiia Stadnickiego kasztelana Przemyskiego maonka
w r. 101)0.

Toillisa^vski herbu winka^ w Kaliskiem wojewódz-
twie. Z ych Stanisaw Tomisawski w r. 1595. mia za soh
Katarzyn(; z Rudnik !ier])u Poraj.

Toilikiem^icz. Teodor Tomkiewicz w r. 1654. na sej-

niie no)iiItowany dla zasug-, o czem patrz w Konstytucyi.

Nie na sejmie roku 1654. jak wyej, ale roku 1659. nobilitowany

Teodor Tomkiewicz, i temu przez t sarn Konstytucy na-

dane dziedzicznem prawem majtnoci Krzechów, liimin^ Wolka.,
Skwaczów sinicy i fiowi/, w województwie Ruskiem, ziemi Lwo-
wskiej. — Coist. Vol. IV. fol. 636. — Krasicki.

TOMKOwicz x^^S?R^iffl<K2 herb.

Takim g-o ksztatem
,
jako tu widzisz, ^o\o'h^\ Hojaowicz

tu MS. co jednak w tym jest lierbie, aden nie opisuje, na

iemie powinny hyc trzy pióra strusie *) ; s w Orszasklm po-

wiecie Tomkowiczowie. Kasper Tomkowicz którego synów sze-

ciu zostao, Filo, Kasper, Trojan, Jerzy, Grzegorz i Stefan.

Jerzy Cielecki Tomkowicz za WL^^dysawa IV. Jan w powiecie

Oszmiasklm 1674.
Stanisaw Tomkowicz w roku 1788. sdzia Orszaski. — Jan

miecznik. — Krasicki.

S,-[ take Toiiili.o^viczoivie herbu Przyjaciel , dzi licznie roz-

gazieni , o których obszerniej w Tomie X. w Dodatku.

TOPACZ HERB.
Spie skrzydo hyc powinno czarne , harkiem w lew

tarczy ohrócone , noga u niego zota w czerwonem polu, na

*) Podug Maachowskiego w Zbiorze nazwisk Szlacheckich powinno
by pole herbu tego zielone a na niem zydel o trzech nogach , u

którego rednia noga krótsza ma podstawion gak, a pierwsza,

z prawej strony na ukos woona. — P. W.
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hemie trzy pióra strusie , tak ^o opisujjj : Paprocki w Gnia-

zdzie fol. 907. o herb. fol. 567. Okol. tom. 3./. 258. Biel.

fol. 257. KIejno tij fol. 86. Przyniesiony do Polski za czasów

Ludwika Króla, wedug- Bielskiego nazwany Topacz od Topa-

cza Raca, luboc go w przywileju Hrodelskim 1413. Wady-
sawa Jagie, Kopaczem zowi, w Wgrzech i indziej wiele

jest domów znacznych, które si nim piecztuj, a midzy nie-

mi Bekleszowie , o których mówiem w drugim tomie. Wpra-
wdzie Papro, w Gniazdzie swoim ^ w Polszcz go nabytym

byc mieni za Bolesawa Krzywousta w r. 1132. i okazy tego

nabycia kadzie, ale w póniejszej swojej o Herbach Ksice
z Dugosza twierdzi, ze z Wgier do Polski przyszed za Ka-

zimierza Wielkiego. Kogkowscy na Szlsku wedug tego au-

tora IV Sirom. zaywaj w herbie Spiej nogi, ale bez skrzy-

da, a na hemie lew z korony niby wyskakuje, z tych bya
Barbara Toszycka. Derszawa herbu Topacz, archidyakona

Krakowskiego, kanonika regularnego S. Augustyna, insigni

virtute et in laboribus Ecclesiasticis perferendis constantia^

którego ciao pochowane ley w kociele Krakowskim u Boe-
go Ciaa, przy wielkim otarzu, na boku, wspomina oniewski

fol. 64. w yciu B. Stanisawa Kazimierczyka.

Herbowni.

Budnicki^
Borzynows/a\

Bydlowski^

Chaleznio ivskij

Gederwochj
Grodzickie

Mosiewicz^

Sroczkotvskij

fVystcpj

Zegartowski.

Iskra,

Kopyciskij
Krupskie

Kurzewskij
uwczyckij
Miedwieckij

Maachowski , ^Vtel({dek i inni
,
przyczaj lake do lego herbu

Chwalcznicioskich i Giedrojcuio.



94 Topczewski—Topor.

Topcw.eilWsKi /lerbii S/epowron, w Ruskiem wojewódz-
twie I w zlcnil om/ysklej

,
pisz si z Leszezków , z któryeli

Kasper Topczewski na Rusi osiadf, ukasz za w Miilskiein

województwie, podpisa elekcyj Wadysawa IV.

Toiiolski herbu Powaa
.,
w ziemi Soehaczewskiej,

Adam Topolski podpisa elekcy Jana III. Króla. Jerzy ale To-
polowski chory Pomorski w r. 1531. u Oko!, t. \\. J. 341.
W r. 1778. Jan Topolski regent grodzki Wileski. — tirasicki.

TOPOR HERB.

U^c^Topop Ijiay powinien by w czerwonem polu , ostrzem

w lew tarczy obrócony, na hemie taki Topor, tylko ze

ostrzem troch nachylony ku ziemi, jakby kocem utkwiony

w koronie. Tak go opisuj Paprocki w Gniazdzie Cnoty

fol. 14. O herb. fol. 8. Okol. tom. 3. fol. 1. Klejnoty f. 81.

Biel. fol. 28. Przydaje jednak Paprocki z inneml, ze jedni s
Toporczykowie , którzy takim ksztatem tego herbu zaywaj,
jako si ju opisa, i ci s wani Starzonowie ; drugie zowi
Kokami, którzy w rónych polach Topor nosz, w ótem albo

bkitnem. Zowie si za ten herb Starz, dla staroytnoci
swojej, o której niektórzy twierdz, e jeszcze z pierwszym

Lechem w te tu kraje Toporczyk przyszed, i e jeden z nich

pod pierwsze interregnum po zejciu potomstwa Lechoweg-o,

midzy Innemi jedenast, by gubernatorem i rzdzc Polskim.

A Bielskifol. 28. i inni przydaj, e w Krakowskiej ziemi,

I po te czasy jest ten zwyczaj , e kiedy na gwat ludzie bie,
woaj: Stara , a Indziej: Staryko, poniewa ten, od herl)U

Topor poszed.

Przo(lkovie domu tego.

Walcer hrabia z Tyca, o którym pisze Bielskifol. 109.

i Andreas de arnów^ Paprocki , Okolski. Ten dugo si
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hawi.-je w postronnych krajacii , a osobliwie przy dworze Króla

Fraiicuzkie«^o , wldzjfc ze sie niejaki Arinaldus ksijjze Niemie-

cki o Królewn<; Francuzki^ llcligund*^* stara, a la w przyja-

ni jego nie profilowaa, tak si dla urody i pi<;knych oby-

czajów wkrad w jej serce, ze si daa do Polski uprowadzi.

Nie nadaa nui si jednak kradziona zdobycz, bo polem •^'•dy

owe amory ostyo;y, ya nieprzystojnie z niejakim Wilimi-
rem , i owszem Walcera w cikie pta okua, luboc on polem

z tej niewoli wyszed, i lak ^^Ilimira, jako i Heligund zabi,

ta pogrzebiona w Wilicy na zamku , której tam twarz na ka-

mieniu wyciosan widziano w r. 1242. obszerniej t bistory

opisuje Paprocki o herbach do li^tórego czytelnika odsyam,
wprawdzie o tej hisloryi aden z Francuzkicli historyków nie

namlenia. Przecie t same bistory znajdziesz u Sommers-
herga de rebns Silesiacis Tomu Secundo fol. t37. w hisloryi

i kronice Bog-ufaa biskupa Poznaiiskieg-o szeroko rozwiedzion,

ale tamten historyk, Walcera nie do familjl Topor, ale do Po-

piela niegdy ksicla Polskleg-o nadciga, którego tu sowa
kad. Erat temporibus illis Urbs Jamosissima , murorum
altitudine circumsepta ^ nomine W^islicia^ cujus olim Prin-

ceps temper Paganismi fuerat ff^islaus decorus^ uietipse
de stirpe Regis Popeli duxerat originem. Hunc (juidam

Comes , etiam stirpis ejusdem^ utfertur
^
fortis viribus^ no-

mine fValterus robustus^ qui in Polonico rocabatur : lVdaly
If^^algersz. hujus Castrum Tyneg prope Cracoviam^ ubi nunc
Abbatia S. Benedicti per Casimirum Monachum , Regem
Polonorum seu Lechitnrum., fundata consistit, in quodam
seditioso conjlictu capiuauerat., captumue in vincula con-

jecit^ ac in profundo Turris Tinecensis mirae custodiae de-

putaverat tenendiim ; ale i Baranowski dobrze uwaa, e je-

eli la o liellgundzle powie jest prawdziwa, tedy to musiao
by jeszcze za Pogastwa, poniewa Tyniec w r. 1044. ju by
w rku królewskich, kiedy Król Kazimierz Mnich fundowa
lam klasztor, a zatem musieli mle Królowie Polscy dawniej

przedtem na Tycu wadz. Paprocki w te sowa o Tycu
|)isze , z Jdrzeja de arnów: ,, Potem jako Tyniec przyszed

w rce monarchom, o lem niemasz nic dowodnego, tylko przy

Kazimierza teg"o ywocie, który g-o nada na jamun, tego

dokada lemi sowy: I Król Kazimierz nie rozumia by sto-

owi swemu przystojnej prowizyi, z tych dochodów Tynieckich,

chocia bllzko przylege byy zamkowi Krakowskiemu, a to dla

tego, e byy odjte amilji Sfaronów hrabi jednemu, ale dla

czego, tego nie dooy. Saula Zbylula z Lukni hrabie, wspo-

mina [)r7.ywllej klasztorny jeszcze za Mieczysawa najplerwsze-

go monarchy Chrzecijaskiego , w r. 96(5. i by przytomny
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przy fundacyi klasztoru Trzemeszeiiskieg'o>'— Starzona lirable z

Pani*;rodz czyta Paprocki wa rónych przywilejach klasztor-

nych. Ta familia uywaa konia, na nim mi we zbroi, w r«^'ku

huawi;, a pod nog^ami u konia Topor, a na druj^ich w tyle.

Pctrosaw hrabia syn Starzona, bywa obecnym przy fundo-

waniu klasztorów, a Trzemeszyskiemu nada wie Januszowo.

Ksidz za Modzianowski tom. 4. Conciomim f. 616. twier-

dzi, ze Panigrodz na tern miejcu by, gdzie teraz opactwo W-
growieckie, które przodkowie Tyczyskich fundowali. Sieciech

wojewoda Krakowski, o którym Miechowita^ Kromer i ff^a-

powski , ale osobliwie Dugosz iv r. 1010. fundowa klasztor

Sieciechowski , za Bolesawa Chrobrego, t jego fundacy po-

twierdzajc Kazimierz Wielki w r. 1352. wylicza dobra, które

on temu klasztorowi nada. Wolno ich widzie u /*a/yroc^«*e^'o.

Hrabia za Lacza z Sieciechowa
,
przyda do teje fundacyi

niektóre wsi, take i Marcin, synowiec Sieciecha, niemniej

z swojej szczodrobliwoci wiadczy temu miejscu. Piotr take

syn Petrosawa z Panigrodza , i niektóre wolnoci , dla niego

od Królów otrzymali , czego ucinek znajdziesz w Paprockim.

Stefana arcybiskupa Gnienieskiego do Toporczyków po-

ciga Paprockie z Okolskim^ ale wiksza cz autorów po-

wiada, ze by herbu Pobog, kdym i ja tez o nim mówi. Ja-

nusza take wojewod Krakowskiego, ci tu wmieszali, ale go

i pod herbem Pilawa regestruj, i u mnie go tame znajdziesz.

Jedna z tego domu, hrabi Gniewomira z Czarnkowa ona, kla-

sztorowi Miechowskiemu wieczn darowizn pucia , koo r.

1200. jako wiadkiem Nakielski Miechów, fol. 68. wie -
tkowice.

Lampert ula biskup Krakowski, umar w r. 1071. ten

wedug naszych autorów, e nie posa po Palliusz do Rzymu,
utraci go sobie i sukcessorom. By to pierwszy infuat tego

miejsca , Polak rodem , i dla tego te rod^owitych Polaków w
kapitule swojej osadzi, a midzy inszemi S. Stanisawa potem

biskupa i mczennika. Sawi teg^o Lamperta, e by nauki i

rozsdku wielkiego , o przymnoenie chway Boskiej zabiega-

jcy , zkd te poszo , e gadzie niegdzie jeszcze zaw ijajce si
bawochwalstwo wytpi. Koció w Kazimierzu maym fundo-

wa, i w dziesiciny wytyczne uposay. Starowol. in Episc.

Cracov. Zbilut , który wie Wcieklice da bratu Rachelina

biskupa Krakowskiego. Drugi tego imienia, który Wirzbi-
cie donacy zezna na wsi Zbilitowicach. Ten Wirzbila byt

herbu Janina. Stefan wojewoda Krakowski i hrabia z Ksia,
opowiada go list klasztoru Jdrzejowskiego, Stefana drugiego

kasztelana Sendomierskiego , list klasztoru Trzemeszyskiego
w r. 1145. i e si pisa hrabi z Przegini. Wojciecha biskupa
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Kiijavvskie«^o, pooy tu Paproc/ii wr.\212. ale Damalewicz

in Cnjav. do ImmIui j;-o Wieniawa i susznie pociga. Zl)Ilut

kasztelan Poznaski, jako sle mówio w pierwszym tomie.

Wojelecli Panka hlsknj) Poznaski z prohoszeza Kuja-

wskiego na l«; godnoe wzH^'ty w roku 1347. wszed do ^rohu

1355. Dugosz in Vitis Episc. Ponsnan. Wojsaw oelinilstrz

Bolesawa Krzywoustego , który po wygnaniu Magnusa , by
starost Wroeawsklm. Plolr z Wostowic lira)la na KsI.jzu,

ten zy w r. 1134. jako pisze Kromer w Ksigach pitych^

by wielkim mionikiem, I obron ojezyzny, z nlebezpleczno-

ci zdrowia swego, na ten ezasgdy Jaropelca kslc^ela liskiego,

zjechawszy do niego, zmylon postaw pojma, a zwizawszy

przyniós Królowi Panu swemu. Wosto hrabia, nada wie
klasztorowi Trzemeszesklemu , któr take od imienia swego

Wostowem nazwa, I z wielk cz(^'cl jeziora Gopa. Zbyluta

hrabi, pisa si z Panlgrodza i z Luknej , a ta majtno jest

na Paukach w Kaliskiem województwie, wspomina fundusz

klasztoru Wgrowiecklego , który nada, i zbudowa w maj-
tnoci swej Luknie w dyecezyi Gnienieskiej , siedm mil od

Poznania, nad rzek Welm. Tego klasztoru list znacznie

wspomina potomki tych Zbylutów , którzy si podpisali hra-

biami z Panlgrodza, z Lukni, z Danaborza, synowie Starzona.

Zbylut wojewod Gniewkowskiego, doczyta si Paprocki na

licie klasztornym. Macieja biskupa Kujawskiego tene tu ka-

dzie, jam mówi o nim pod Golanczewsklemi, jako i o synowcu

jego Zbylucle, biskupie take Kujawskim.

Ott i Zegot wspomina Kromer i Miechowita^ Kromer
1. 8. Miechów. 1. 3. dla tego ze byli Pawa, biskupa Krako-

wskiego pojmali , a dali do wizienia Leszkowi Czarnemu. O
co potem Leszek, i inni od duchowiestwa mieli wielk tru-

dno, a si z Polski wyprzeda musieli, a wyprowadzili si

do ksiztwa Opolskiego, których w onym kraju kwitno po-

tomstwo, wszake ju inszego herbu uywao, jak mniemam,

e jeszcze od przodków, za ten uczynek byli z niego wyzuci.

Bo ci Toporowie bdc zdawna tak monemi, byli tak kocha-

jcy saw dobr, e sami kadego herbownego swego o wsze-

hikie nieprzystojne sprawy karali, i mieli kronik spraw swoich

od pocztku prawie Polski , któr biaogowa z czci maj-
tnoci wielk wyniosa z domu ich, e o niej wani potomko-

wie w tym wieku wiedzie nie mog. Wiea, Dorotka, tak

nazwana w Krakowskiem województwie sawna, w której T-
czyscy jedne z domu swego, na imi Dorot, a do mierci

trzymali, o jakie nieprzystojne akcye.

Sulek z Miedwiedzla kasztelan Krakowski
,
podpisa list

Leszka Czarnego w r. 1287. n Nakielsk. iv Miechów,/. 209.

Tom IX. 7
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Marcin z W.'}sosza wojewoda Kaliski , starosta Nakielski , u

askiep^o iv Siat. fol. 127. a w r. 1413. pisz o nim. B/el.

fol. 302. Jiromer 1. 17. Toniisaw dziedzic na Wsoszu, ka-

sztelan Soski, wie Dziardonowice, przeda biskupowi Kuja-

wskiemu. Damalewicz in Episcop. Cujar. Marcin z abi-
szyna wojewoda Brzeski Kujawski , ^/e/. yb/. 306. S<;dziwój

starosta Sendomierski , za czasów Kazimierza Wielkiego. Sla-

rotuol. in Episc. CracoiK Suhmokrshi. Piotr Rykrski Topor-

czyk , w okazyi pod Koronowem cliorg-iew niós do bataji,

sawny za czasów Króla Jag-iea kawaler. Biel. fol. 307. e-
g-ota, który w r. 1274. z g-robu S. Jacka poczu osobliwsz
wonno. Sever. in f^ita 1. 2. cap. 17. Wojciecb opat Ty-

niecki umar 1380. Szczygielski in Tinecia f. 76. Derszaw
tame opat, mz zakonnoci wielkiej, w^ której ycia dokona
w r. 1421. Idem fol. 83.

^Yojciecb z Szubina podkomorzy koronny, któreg-o si
doczyta Paprocki , na licie klasztoru Trzemeszeskie^o. Syn
je^o wedug- Okolskiego Sdziwój z Szubina wojewoda Ka-

liski , i genera Wielkopolski, a potem starosta Krakowski,

temu Starowol. in Bellatoj\ takie Elogium napisa /b/. 61.

El vi prudentis ingenii^ et belli fortuna , omnium Poloniae

Dynastariim praestantissimus . Qui siih Casimiro Magno bel-

lis Silesiticis Bohemicisfjuc ewet^citatus , etiam apud Ludo-
vicum Hegem in pretio fuit ^ cnjus signa contra f^enetos

seciitus.) ordines Polonorum ductabat^ indeue cum gloria

reversus , Majoris Poloniae ab eo Praefecturam promerue-
raty fjua potitus ob virtutem^ cum alia plurima Latrocinia

purgavit^ tum P^ladislaum album l^ladislai oktici nepotem.,

a quibusdam rerum novarum cupidis ^ ad Regnum accersi-

tum.^ et Cujauiam possidentem^ cum primo captnm et admo-
nitum dimisisset ^ iterum res novas molientem opera Joannis

Kmitae Praefecti Sirad. et Barlholomaei fVessemburgii^

Capitanei Brestensis
.,
apud Gniewcoviam conserto proelio

facile fudilfugavitque: ac tandem Zooriae circumsessum^

magnoqup cum labore oppugnatum per deditionem accepit^

et ad Rfgem in Hungariam misit. Cumque Lithvani Duci-
bus Kiejstuto ^ Jagiellone, Lubarto et f^itoldo ^ Lublinen-

sem atque Sendomiriensem oram ad Sanum et J^istulam flu-

mina^ factis excursionibus popularentur ; et Rex Ludovicus
ex Ungariae veniens bellum in oos suscepisset^ Sendivogium
Praefectura Cracoviensi

.^
et Palatini Calissiensis titulo co-

honestatum cum parte exercitus ad Chelmam recipiendam
misit^ ipse rcro cum reliquo ad Bezum castra morit^ et intra

octaimm diem Chema potitus^ Graboveciam quoque Hro-
dhim^ Ol Serolossum munitiones cepit ^ rebusque confectis,
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ad Regem redut, ex assiduo lahore in Castris ohiit. Prost
lini szed od Siecicclui wojewody Krakowskiego wzwy wspo-
ninionego , o którym Starowol. tu Bellat. fol. 27. lak pisze

:

Topor Sieciechus antujuissima, et etiamnum Jloreule Topo-
rorum familia^ f^ladislao Heritianno magno usuifuit^ parva
quidem statura^ sed ingenti spiritu a natura praeditiis ^ imo
supra aeguum ambitioso avidissimoque dominatus , nec in

paj^ra statura Ula supra ingentis animi rigorem expetita
magnis equitandi et jaculandi peritia deerat, fjua vires in

hoste ad impetum validiores mir contemncret et cluderet^

exercilusque variis hcllis suh Miecislao II. et Casiniiro

Monacho Regibus Poloniae omnium Sarmatiae kostium^ et

tncinorum artis pugnandi^ et mores optime calleba, atque
hac animi virtute inter proceres Patriae Principem locum
tenebat ; et statim ab initio aeque gravis et fortis Senator^
propter bellicarum rerum peritiam , acre et constans gra-
yissimis in rebusjudicium^ cum singulari vigilantia conjun-

ctum^ facile promeruit , ut a Vladislao summus Militiae

Praefectus crearetur ^ et tum maxime cum aduersus Bohe-
mum^ abrupta vetere pace^ foret dimicandum. Itaque Bo-
leslao Crivousto novennali custos admotus in hostem^ cum
exercitu ivit^ oppositam sibi aciem aliquoties vifudit etfu-
gavit^ universaque 3Ioravia ditionis Bohemicae peruastuta

victor ad Principem suum rediit. Iterumque contra Cassu-
bios missus ^ Mediriciam arcem munitissimam ab eis posscs-

sam cxpugnavit et Provinciam omnem latrociniis purgauit;
Idem saepius et de Prussis^ et de Pomeranis trophaea retulit,

atque ex eo, paulo elatior^ dum reliquos contemnit., fit cun-

ctis exosus^ et ad Principatum aspirare insimulatur. Qua-
propter exagitatus^ afiliis J^ladislai Principis., Sbigneo vi-

delicet et Boleslao, qui eum armis persequebantur^ periisset^

nisi favore ipsius f^ladislai etiam contra filios insurgentis,

sewatus fuisset. Relegatusque ab aula
,
promiscuae famae

materiam de se ingeniis praebuit^ moribus suis impense lau-

dandis^ aut per acerbe lacerandis ^ utpote qui modo tempe-

ratis atque illustribus Togae et Sagi consiliis^ modo turbu-

lentis actionibus inclaresceret ^ Arcemque suum Lechoviam,
cum amplissimis possessionibus ^ in qua a Jtwenibus Princi-

pibus obsidebatur^ interuentu ipsius f^ladislai donavit So-

dalibusque Benedictinis in ylbbatiam , ubi et sepeliri ipse

roluit; brevi enim post ex angor animi levi tenlatus morbo^
dum in exilium ire pararet ^ apud Penates suos non piane
senex extinctus. Domylam si(; ze ten S<;dziwój z Szubina
wojewoda Kaliski, mia dwóeh braei rodzonych, to jest Ottona
wojewod<; Scndomierskiego , który si(; pisa z Pilcy , i drug-io-

7*
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go, ;i zda mi sir J«;tli'zeja, który si(; pisa z Jabonny. Ten zo-

stawi trzecli synów , Jana kasztelana Sendomierskiego, Mar-

cina kasztelana Zawicliojskiego, i Sdziwoja czenika Krako-

wskiego , którzy si wszyscy j)isali z Jabonny. Tego doniysn

meg^o mani fundament z Paprockiego o herbach^ karty 19.

kdy na przywileju klasztoru Sendomierskiego tak si podpi-

sali : Praesenlibus f^ener. ac Generosis Viris^ Ottone de

Pilcza Palatiuo Sandomirien. Janusio nepte illins^ ex Fratre

Castellano Sandomirien. haerede de Jabonna, Martino Ca~

stellano Zaiinchos. haerede de Jabonna nec non aliis Jide

dignis Anno 138G. Datum per munus etc. I znowu na dru-

g-im tame. Praesenlibus Sendirojo de Subin Capitaneo Cra-

coriensi Domino Sendiuojo nepote ejus ex fratre haerede de

Jabonna Pincerna Cracor. nec non aliis Jide dignis Anno
1373. Z tego wnosz, ze jako Pileccy, poszli od Ottona zPilcy

wojewody Sendomierskiego , tak Koryciscy od drugiego jego

brata rodzonego, który, ze si pisa z Jabonny, i oni tez nie-

przerwanie, z tego si gniazda szczycili, luboc i z Pilcy nie-

którzy si pisali, a zna na pamitk, ze brat rodzony Ottona

z Pilcy, by icli przodkiem. Jakim za sposobem ta Pilca w
inszy si dom przeniosa, mówiem w siódmym Tomie pod Pi-

leckiemi Toporczykami. Autor Ksiki : Specimen Historiae

Polonae Criticae pag. 36. przymawia mi , zem teg-o Sdzi-

woja z Szubina, do berbu Nacz, a nie Topor przywaszczy,

wszystek fundament na którym si zasadza ten mdry pisarz,

jest Bielsk, karta 244. Jam za mia pozorniejsze racye, zem
go Naczem uczyni; a najprzód Papro, o herb. fol. 153.

który go midzy Naczami regestruje, potem ze tycb tam cza-

sów , ba i poniejszycb , w domu Szamotulskicb , Ostrorogów,

ba i Czarnkowskicb (wszystko to Naczowie) to imi Sdziwój
byo zagszczone , i owszem praw ie dziedziczne , co pozna z

tego , com o kadym z nieb na swem miejscu mówi. Atoli tu

go teraz kad, nie tak dla powagi Bielskieg-o
,
jako bardziej

dla Paprockiego i przywileju klasztora Sendomierskiego, trocb

wyej wspomnioneg-o, jeeli albowiem Jabonna na ten czas w^

domu Toporczyków dziedziczya, toc i ci obadwa, stryj i syno-

wiec , musieli by Toporczykowie. Siostra rodzona teg'o S-
dziwoja, ya z Krystynem z Skrzynna , starost Zotoryjskim.

Bestrzycka podskarbiego koronneg-o , e si pisa z Szubina,

namienia list klasztoru Trzemeszeskieg-o w r. 1287. Sieciech

sdzia nadworny u Wadysawa ksicia czyc : pisa si
z Szubina.

Zegota za czasów Leszka ksicia by wojewod Krako-

wskim, a potem kasztelanem, jakom dowodzi w pierwszym

tomie. By betmanem koronnym, o któreg"o znacznem mztwie.
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i sprawach rycerskleli powiadaj:^ liistoryo, jako J^Jicc/tow. 1. .*i.

cap. 58. Kromer L 8. Tcii \vlelkq pomoc dawa K()nrado\> 1

ksitj«;ciii Mazowieckiemu przeciwko nieprzyjacioom jego, o

ozem Iiromer 1. 8. lulioc pol<'ni za IJ«)les[aweni WsIa (lllwyiu

mnie slawaf, jako chce Biel. fol. IGI). I Kromer in Puduo.
Tene g'o wysawia w ksigach dzlesijjlych , I mnie LIlw ic

odpór d{ivva, w roku 1281. Nlemnlejsz.{ I zhjd pochwa wy-

niós, e si sia przodkiem kiku l*amlljl najprzednlejszycli \^

Poszcze, Syn a)o» lem jego Na\> ój, najprzód wojewoda Sen-

domlerskl, a j)otem kasztean Hrak(»>\ skl trzeci synów spodzi,

z klórycli jeden Jdrzej , wzl;{\> szy dziaem zamek Tczyn, sta

si ojcem Tezysklci iamijl , B.ilcklci , i Rapsztysklci.

Drugi Jasko, wziwszy Morawice Morawicklch i Ossoliiliskicii.

Trzeci za slerilis zszed , o czem si mówio [)od Tczyskle-
mi. Piotr Neorza najprzód kasztelan Wojnicki

,
potem woje-

woda SendomierskI, a na koniec Krakowski w r. I»i08. jak(>

si mówio w pierwszym tomie. Jan z Ostrowiec jedzi w e-

gacyi do Wgier, o Ann Wlllielma hrahl Cylljskiego córk,

któr zmówiwszy Jagiellonowi Królowi Polskiemu do Krakowa
z innemi przyprowadzi 1400. Jan 31Iszy, Miechowita zo-

wie go Nazianem , ten po onej fortunnej bitwie Pruskiej , za

Jag-Iea Króla, gdy si Niemcy znowu zbierali, chcc si po-

prawie, a pomcie rozlania krwie
,
gdy ich byo 90. tysicy

poraono, mieli znowu wojska dziesi tysicy. Ten Jan majc
pewn wiadomo o nich , zebra si jako móg z przylegymi

ssiady, pany i rycerstwem Polsklem, niechcc onych Niemców
ku Malborku puci do drugich Krzyaków, potka si z niemi

mnie u Koronowa, jako Kromer pisze. Ibi Joanues Oslro-

uicius cognomento JSazyanus gcnte Toporus ^ adacto equo.,

ycxilliferum hostilem obruncat, vexillumque quo mio totus

eorum exercitus (itidem aque uoster^) utebatur abripit. Za
tern wojsko si nieprzyjacielskie strwoyo i osabiao , nasi

rzeko na nich natarli , i na gow porazili , drug-Ie w pog^oni

rozgromione Ijyli , a noc ostatkowi przeszkodzia. O czem

czytaj u Kromera ksigi siedmnaste^ u Miechoiuity cztoarte.

Piotr suHragan Krakowski, ju nominowany na bIsku|)stwo

Krakowskie j)0 Jtinie Kadllcy z domu Korab , wszake ni mu
przyniesiono sakr z Rzymu , tym czasem ycie skoczy. Sta-

nisawa z Ch(d)rza djorego Krakowskiego, I krajczym Króla

Olbrachta wspomina list klasztorny w r. 1409. j>otem I za Zy-

gmunta starego w r. 1504. Otto z Pleszowa , którego wspo-

minaj akta Krakowskie, i wiele przywilejów szlaclieckicb, s-
dzi Krakowskim w r. 1429. (iniewomlra I Tomasza dziedzi-

ców z 31Iedwiedzia wspominaj przywileje domu Toporów-w
r. 1366. od Kazimierza Wielkiego potwierdzone, co i fundusz



102 Topor.

kocioa oneg"o opowiada, a ukazAijc ze Chrzecijaskieml Pany
i mloiiiki kocioa Boego , co jeszcze wspominaj lierby

(ame na kociele malowane, ze to z domu Toporów do Dni-

ynów wyszo. Nckanda Iierbii Topor, któreg"o opiece powie-

rzy by Wadysaw okietek syna swego Kazimierza Wiel-

kieg'o
,
pod czas okazyi pod Powie w r. 1331. Bie/ski 220.

Kromer pod Królem okielkiem. Od niego poszy dwa domy,
Trepków i Morskicb. Otto syn Nawoja pisa si<^ z Szczekarze-

wic , od którego poszli Tarowie i Zaklikowie
,

patrz com o

nich pisa, o kadym na swem miejscu.

Balickie

Bechacki^
Biaoliwski^

Boguski,

Bokszaski^
Boratyskie
Brzozowski,

Butrym^
Chroberski^

Czyowskie
Danaborskie

Deciuse

Dugoborskie
Dzierzbickie

Golanczewsh\
Grocholski,

Grylewski,

Gumotuskie

Hynek,
Jakuboiuski,

Jarnowskie

Jasiski,

Jewaszewski,
Jezierskie

Kaliski,
Kamiski,
Koski,
Konarski,

Koryciski,
Krasnopolski,

Krzetowski,

Maachowskie If^

przypisuj

:

Herhoivni.

Krzywczycki,
~-- Ksiski,

Kunat,

owieniecki,
Marcinowski,

Maslomiecki,

Matuszewski,
Midzygórski,
Modliszewski,

Morawicki,
Morski,

Nekanda,
Niedrowski,

Nos,
Obodziski,
Odolikowski,

Okoow,
Ossoliski,

Ostrowicki,

Paczyski,
Piekarski,

Pilczycki,

Pilecki,

Pisarzewski,

Piaskowski,

Paza,
Prusinowski,

Przespolewski,
Rabsztyski,
Kokowski,

Rykrski,

ieldek i inni nastpujcym

Ryszkowski,

Ryterski,

Szczawiski,
Sieciec/i,

Siekierzecki,

Slezanowski,

Supski,
Smoszewski,

Starski,

Szoajski,

Taro,
Tarnowiecki,

Tczyski,
Trambczyski,
Trepka,

Trlski,

Tukowiecki,
U^adowski,
ff^sowski,

Wilkowicki,

JVolsii,

Wronowsld,
Zabieo,
Zaklika,

Zaleski,

Zbyszewski,

Zegota,
ema,
Zotkowski,
Zwierz.

familiom tene herb
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Bije, Nairoj, Starzon
^

akowski. Pall/k^ Slarzrw.ski,

Jaboski, Panirodzki, Sfraszkowski,

Ja/iowski, Paska, Straion,

Kapustyjiski, lii/aroski, Subiiiski.

Lacza, Siccicchowski,

Malomicki, Solajski,

Toropeccy ksita, z których Dawid ksl^zt* Toio-

|>ecki w r. 1210. w balaljl zgliKj nad Dwiini. Dugosz. Mie-

chow. 1. 3. cap. 32. Stryjków. 1. 6. cap. 10.

Xorzyiisk.i« Slanishiw na Torzycu TorzyskI 1487.

Acta Castren. Ostrzeszov. Anna Torzyilska w r. 1510. zapi-

saa tame czynsz do kocioa Wyszano\vskieg"o.

Toivistllsk.i herbu Gerald^ w powiecie Wilkomlerskim

i V Polszcz , Jakób (jinict Towiaski poborca w Wikoniier-

skiem 1001. z sejmu zapisany. Con.s'/Jt. Jol. 776. Samuel pod-

starocl Wikomierski 1048. Hippolit dworzanin królewski,

Justynian z Bochdana i Józef 1074. IV. sdzia g-rodzki Wile-
ski 1723. i Jan wojski Wileski, który mia za sob Katarzyn

Wakowiczown wojsk Misk. Jerzy Towiaski kasztelan

najprzód czycki 1510. i rotmistrz pod interreg^num woje-

wództwa czyckiego©, podpisa konfederacy W^arszawsk >\

roku 1702. po Leszczyskim wzi województwo czyckie,
z sejmu 1703. komissarz do granic od Szlska. Constil. f. 20.

Krzysztof syn jeg-o z Konstancyi Niszczyckiej najprzód podcza-

szy koronny i starosta Bielski, z sejmu 1703. deputat do boku

królewskieg^o , Constit. fol. 15. potem podkomorzy koronny
;

zona jeg-o Lubomirska kasztelanka Krakowska i betmanowna
W. K. Na bemie, wedug MS. Ks. Kojalow. powinien byc

u nich Cietrzew z korony podlatujcy.

W r. 1778. Felix Towiaski suffragan Biaoruski z zakonu Fran-

ciszkaiiskiefco. — Antoni horoduiczy Wileski. — Krasicki.

Xoyel4.i« Stanisaw Toycki dla mztwa nobilitowany

na sejmie 1002. Cotistit. Jol. 40.

TRBY HERB.
Trby trzy czarne myliwe, oprawnew cztery strefy, kada

z nich zota, w polu biaem ; kada z nawizaniem zlotem,

wszystkie trzy kocami cieszemi
,
jakby si w jedno centrum

schodziy, na hemie jedni kad dwie irhy myliwe zakrzy-

wione do g^óry, z korony stojce, z których jedna lewa czarna,

druga prawa zota; inni za pi piór strusich, ak go opisuj.

Bielski fol. 51. Papro, w Gniazdzic Jol. 1001. ./b/. J154.

i 1109. O herb. fol. 480. i tv Slrom. Okol. toin. iLfol.22A.

Iilejnoty Jol. 87. Pocztek tc«|fo herbu Papro, w Gniazdzie
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TRBY ^"t̂ J F̂WmaLm herb

wprawdzie by inszy zamierzy, ale w poledniejszej o her-

bach Ksidze rzetelnie twierdzi, ze ten zaszczyt nie w Polszcz

nabyty, ale zkd ind do nas przyszed, co si z tem zg-adza,

co pisze Petrasancta de tesser. gentil, fol, 389. ze Jordano-

wie w Alsacyi trzech trbek w herbie zaywaj , mao co od

tych naszych, rónicych si. Rozumiejc niektórzy, e ten

herb dopiero do nas zawita z Jordanem biskupem Poznaskim

pierwszym, ale Dugosz wyranie o nim mówi, e by rodem

z familji Rzymskich Ursynów, a zatem do herbu Róa powi-

nien nalee, kdy te i ja o nim mówiem. Tene Dugosz
o Himiliantach teg-o herbu powiada: Genus Polonicum simulu'

tionis ignarum.) Ród Polski bez chytroci , a Paprocki x da-

wnych listów klasztornych doczyta si Henricum Jordanum

Notarium Regis Boleslai %v r. 1039. Kwitn potem Mikoaj

Trba, tak od herbu nazwany, arcybiskup Gnienieski, z ojca

Wilhelma Trby, z matki Elbiety urodzony, by najprzód

proboszczem S. Floryana na Kleparzu przy Krakowie , i pod-

kanclerzym koronnym 1405. w r. 1411. wzi arcybiskupstwo

Halickie, na którem jednak roku caeg-o nie zabawiwszy, po-

stpi na arcybiskupstwo Gnienieskie
;
pomoga mu do teg-o

wzrostu sia aska Króla Wadysawa Jagie , ten w sprawie

lubu swego z Jadwig Królewn Polsk, Mikoaja legatem

swoim do stolicy apostolskiej wyprawi, ale na drodze od Wil-

helma ksicia Austryi antagonisty ot Jadwig Jagleoweg^o

przejty, czteroletni niewol z utsknieniem ponosi, z której

potem wyszedszy , i dla znakomitych cnót swoich by Wa-
dysawowi miy, tak albowiem o nim Dugosz mówi w roku

1422. Plurimarum virtutum genere perfectus ^ amator Pa-

triae
, pius , in omnes libera lis , et munijicus in cgenos .^ na-

tura mansuetus et benignus. Pod Grunwaldsk z Krzyakami

kampani w r. 1410. z rozkazu Jagie Króla, gdy do obozu
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z inneml do okazyi niesposobnemi
,

powraca, widzi ze Jan

Zamów Czecli , czy to hojani^i przej(;ly , czy tez od Krzya-
ków przekupiony, z szyku królewskieg-o umknjjwszy, przed

zacz<;cieni jeszcze potyczki, z ludmi swenii salwowa si<^*, tej^o

Mikoaj Trba perswazy.j swoj;j i podobno pogrókami do te<^o

by przycisn, ze sic^' z wojskiem królcwskiem znowu zczy,
a Krzyakom patrzcym na to, i rozumiejcym, e nowe po-

siki Polakom przybyy, serce do bitwy straci. Jak przedtem,

gdy jeszcze tvlko piecz(;tarski urzd piastowa, tak i j)otem ju
arcybiskupem zostawszy, na wojn Prusk okryt cborg-iew

wystawi, i Jag-iea Króla gruntownemi racyami wiód do

tego , eby by Krzyaków po zwyciztwie pod Grunwaldem
dalej przyciska, czego e nie wymóg, dla lego potem Krzy-

acy znowu gow podniósszy, tej ojczynie czstemi naja-

zdami duo si nadprzykrzyli. Na concilium Konstancyeskiem

midzy inszemi infuatami zasiadajc , sia pracowa na dobro

kocioa prawowiernego, i koo wykorzenienia scliizmy, po-

pisa si tam z cbwa narodu Polskiego : bo synod ten zway-
wszy , i nauk i niepospolity w nim rozsdek , do rónycb go

funkcyi naraao, czego dowodem s Ada tego Concilii^

tom. 2. Conc. edit. Colon, i Bzovius pod rokiem 1415. oso-

bliwie do zgody midzy Królem Francuzkim i Angielskim.

Tam wyrobi, e Jana Falchembergiusza Dominikana o Satyr,

któr napisa na Króla i Królestwo Polskie , surowic skarano.

Nawet, jeeli wierzy bdziemy Dugoszowi^ Bielskiemu, Ja-

nickiemu i inszym, chciao go to concilium i na stolicy Rzym-
skiej osadzi z najwyszemi w tym kociele rzdami , ale si
z tej godnoci wyama; wyjedna jednak tam i sobie i sukces-

sorom swym tytu Primatis Regni. W ojczynie potem nie

mniej na jej dobro pracowa, to na Wrocawskim kongressie,

ffdzie si Zygmuntowi Cesarzowi, dekret niesuszny za Krzy-

akami ferujcemu opar, i znowu w Wgrzech, gdzie midzy
Koron Wgiersk i Polsk chcia pokój sklei, ale nim do

tego przyszo, sam si na wieczny pokój przeniós w r. 1422.

ciao jego do Gniezna sprowadzone , i przed grobem S. Woj-
ciecha pogrzebione. Koció Panny Maryi z Rudy do Wielunia

przeniós, i tam go naleycie zbudowawszy, oj)atrzy. Man-

syonarzów dziesiciu przy katedrze Gnienieskiej fundowa.

Kocioowi Moskorzewskiemu niektóre dziesiciny od stou

swego nada. Pisali o nim Damal. in Archiep. Gnesn. Scro-

biszoiK in Leopol. i inni.

Iier bo IV ni.

Amfor, Cyryna., Czaszyski,

Brzeziski, Czaszawski, Dawidowicz,



106 Trach.

Dobiski^
JJt/a/iows/a\

Dzieivatowski^

Falczewskif

Gorzkowski^

Grobcki\
Hryczyna^
Iwaszkiewicz^

Jaszczod^
Jordan^

Kierdej\

Koleckie

JKolnicki^

Koek^
Komajewski,

Kosmowskie

Kowinicki^

Krakowskie
Krzykawskie

Mikickie
Narbufy

Niewier^

Ocik,
Otwinowskie

Pakoszewsh\
Pietkiewicz^

Pszonka^

Radziiui,

Rozwadowski,
Rudominae
Rustejkoj

Sadkowski^ \

Schenhinge

Sirewicz,

SiruCf

Sosnickie

Staczykiewicz
,

Stojowski,

Swierzcowski,

Tokara,

Tokarzewski,

ff^alawski,

ff^arzycki,

ff^inarskie

U^ojiitte

Wok,
Zagel.Rzeczkowski,

Ktiropatnicki , Maachowski, Wieldek i inni nastpujcym fami-

liom tene herb przypisuj:

Ciarnowski^ Klichowski, Russanowski,

Ciiyiiski^ Kumorowsh'., Switorzecki.

Dowgielt, Ostyk,

Nie wszyscy jednak tu pooeni
,
jednakowo tego herbu

zaywaj, a najprzód Rudominowie, w polu bkitneni trbki

skadaj, na hemie za midzy dwiema orlemi skrzydami trzy

trbki nosz. SIruciowie I Jaszczodowie, w Grodzieskim po-

wiecie
,
przeplataj midzy trzema trbkami trzy róe , a na

hemie trzy pióra strusie kad. Domyla si jednak MS. Ks.

Kojaow. e który Siruc herbu Doliwa , wziwszy maonk
herbu Trbki , tak herb swój zoy, e i róe i trbki pomie-

ci w nim.

Xrl»y w tych herbach znajdziesz : Dbrowski, Dor-
gowski , Kojeri , Krokowski , Suchekomnaty , Trby.

TRACH HERB.

Herbu tego tarcza na dwie czci przedzielona wzdu hyc

|>owinna, po prawej stronie jest Smok w gór podniesiony, z

skrzydami i nogami rozszerzonemi
,
jakby co clicia zapa,

bez korony, z uszami dugiemi , ogon u niego troch zakrzy-

wiony
,
jakby sta na nim

;
po lewej stronie trzy Wrby , ale

troch na ukos idce, na hemie trzy pióra strusie. Paprocki

w Sztambuchu Szlskim dedic. collofj. 17. Okolski za t, 3.

fol. 235. powiada, e powinien by Smok zoty w koronie na

gowie, w polu bkitneni, a po drugiej stronie trzy pola, na

hemie, mówi, e jedni kad pó Smoka takiego jak na tarczy.
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T K ACH {mtwmmmWwi} ii i^: ii k

ilrudzy trzy pióra strusie. Tene rozumie, ie od owej sawnej

w Rzymie kawaleryi, któr.-j Draconarti zwano, ten herb swoje

pocztki zabra: w zwyczaj albowiem u Rzymian poszo jako

i u niektórych inszych narodów , ze Smoków na clior«*}j^wiach

swoich nosili , ztd Isidor 1. 17. mówi : Draconis signa ab

tpso Apolline morte Draconis inchoata , de hinc a Graecis

et Romanis m bello gestari coeperunt: atoli Lipsius 1. 4.

dial. 5. de Milit, Romana , nie pozwala na Greków, przywo-

dzi jednak Joan. Curopal. de Offie. Constant. ze Assyryjczy-

kowie chorgwie swoje Smokami znaczyli : i Suidas o Indyj-

skiem zonierstwie pisze : Indi gens barbara
,
guibus in bello

erant signa, in quosque mille Euites Draco extensus in

per^tica^ ejus caput ex argento factum erat^ dentibus rcstri-

ctis et nudis , minace rictu , reliquum corpus serico textu

longitudine et crassitie ^ et varietate coloris^ in verum Dra-
conem , i o Tatarach tenc wiadczy , signa Scythica , quae

ferunt in bello ^ sunt vela colore variegata
^
quae in spcciem

maxiine serpentium assimilata sunt^ et suspensa e niediocri-

bus hastis ; przydaje Lipsius ^ Dacos quoque Scythis nffines^

eadem vulgo usurpasse ^ atque censeo ab illis ipsis Dacis

Romanos sumpsisse ^ ut fit imitatione, placuit cnim Ule ter-

ror^ quem moti dracones in aere faciunt^ vel hoc argumento^

quod antea Trajani aevumy non eos in rebus Romanis legas.

Quanquam et Persas iis usos indicat J^opiscus inAureliano.

Chiskie pastwo, ze Smoków zotych w herbie zaywa, po-

zna ex Relat. ilineris P, Ferdin. ff^erbest. Familjl Bon-

compag-nów Woskiej, z której by Papieem Grzegorz XIH.
w herbie widzie pó Smoka zotego, toz i u Rurglicssiuszów

wedug Pelrasancta cap. 54. Tracliów familia na Szlsku sa-

wna, co jej przyzna listem swoim August I. Król Polski, w
którym dawne im dane przywileje , osobliwie od Kazimierza
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ksl{tz«'cla Cieszyskiego dany 1496. approbowa, gdzie po-

wiada, ze od |)i(;ciusct lat kwitiH'a; z tych byli, Trach, który

w ksi<^'ztwle Opolskiem Franchenherg zaoy. Hanzel Trach

de Brezy, Jana ksijjzcia Opawskiego i Raciborskiego konsy-

liarz , Piotr Trach , hetman na Landeku , Jan s«;dzia ziemski

Opolski w roku 1487. Jan de Brezy, któremu August Król

approbowa dawne przywileje. Wacaw sdzia ziemski Opolski

i Raciborski 1608. Papro. Sztambuch Szlski. Wedug^ teg-o

autora, jedna z Trachów bya za Jdrzejem Zborowskim ka-

sztelanem Owicimskim , druga za Janem Sielnickim , ziemia-

ninem Krakowskim, oberszterem w wojsku Cesarskiem. Ale-

xander Karol Trach w r. 1657. dobra jego Cielec na Szlsku.

Z tvch niektórzy w Wielkiej-Polszcze osiedli , i dóbr Prochy

nabyli, wspominaj Ziemaka de Prochy, pisarza ziemskiego

Poznaskiego, Ottona mnego kawalera, i syna jego Wa-
wrzeca, dziedzica na Prochach, którego córka jedynaczka

posza za Kosickiego z Kosiczyna herbu Samson, tego potomek

od dóbr Prochy które ta wniosa w ten dom, Proskim zawo-

any. Stanisaw za brat Wawrzeca naby dóbr Gnina, od

którego Gniscy poszli.

Hcrhoivni.

Gniski, — ProsIn ^
— Zak^ — Zelcki.

Xraczeivsli herbu Abdank. Wojciech Bohusz Tra-

czewski, którego siostra Anna Nowicka , mia za sob.-j Alexan-

dr Kociuszkiewiczowne, z tej byo czterech synów, Jan,

Samuel, Benedykt i Wojciech, tego ostatniego z Zofji Faglo-

wny syn Franciszek, \mo voto mia za sob Barbar Zulisk,
z tej spodzi syna pierwszego Stanisawa, ten dwa razy luby
maeskie ponawia, drugi raz z Sylwestra Wojakowsk, pier-

wszy za raz z Domicell Suchodolsk, ta mu powia Kaspra,

Kwiryna, Eliasza, i córk Teodozy. Drugiego Pawa, za-

konu S. Franciszka, trzeciego Wojciecha rotmistrza, czwar-

tego Alexandra, pitego Ignacego, szóstego Ludwika, siódme-

go Franciszka, ósmego Karola, i córek pi, Teres elazo-

wsk , Salomee Koseck , Franciszk ojowsk , Ann pann,
Elbiet zakonnic, 2do voto Franciszek poj Rozali Psur-

sk, z tej potomstwo, Micha, Stefan, Jerzy, Walentyn, Ka-

jetan i Barbara panna. N. Traczowska Piotra Komnickiego

maonka. Marcin w Litwie w Nowogrodzkiem 1632.

TrinbczyUi^liLi herbu Drya^ w Kaliskiem wojewódz-

twie. Stanisaw Trmbczyski 1624. okiór^^ historya Cudów
S, Stanisawa Kostki wiadczy, e w cikiej niemocy swojej

widzia tego witego. Alexander mia za sob Teres Zy-

chlisk kasztelank Midzyrzeck, pozosta wdow po Bajer-
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skim, z lej syn Soralln, i córka Elzhleta. Anna hya za Ludwi-

kiem (iembockini lierl>u Doliwa czenlkieni Br-zeskiin Fiiija-

wskini. N. mia za sol);^ Kierskjj. N. byhi za Wadysawem
Dzinysklm. 3Iarcin w zakonie Soclet. Jesu , klóry ozdobi

I nauk I wllobllwom zyolem I znaczn dobroczynnoci
kt)IIc<>ium Poznaskie, I rzdem kollej^Ia LwowskIc«j;-o Jai'osa-

wskIe<>o I Poznaskleg-o , ba i caej prowineyl Posklej , zszed

z lc<;o wiata w r. 1732. w Poznaniu, jesl w druku je<;-o : Bcl-

him infestimim tnter continuas siii vt'ctnrias absohituni de P.

Gasparo Druibtcki. 2do. Oi'bis meritis^ fatnae^ honori obli-

S-afs in inirress. Jfa/ac/iow. Palat. Caliss. .3tl(». Ad mcu-

tern Patriae capiit in ing. Stanisl. Leszczyski Pal<it. Posnan.

sioslra jeg*o bya za Pawowskim kasztelanem Bleeliowsklm.

N. bya za Michaem Ponisklm. N. ma za sob Bratkowsk
lierl)u winka, siostr kanonika Gnienieskiego.
W r. 1778. Konstanty Tr.-jmbczyski regent grodzki Gniezie-

ski. — Stanisaw w r. 1788. surrogat grod. Poznaski. —
Przypisy Krasickiego

.

Tl*i|lllliczyiisk.i herbu Topor. Tomasz Trml)czyski
podskarbi koronny 1471. którego nagrobek na zamku Krako-

wskim. Piotr w zakonie naszym gorliwy kaznodzieja , wlccej

nl przez dwadziecia lat ; Katarzyna tego lierbu 3Iacieja No-
womlejsklego herbu Jastrzbiec maonka. Jerzy take w za-

konie naszym
,

jest jeg-o Kazanie w druku na pogrzebie Mi-

koaja Ks. Radziwiia w Oyce 1615. in kto CracoiK

Xr$|ili1isk.i herbu Prawdzie, jednaz ich dzielnica z

Szczawiskieml , tylko ze od dóbr Trambki dziaem wzitych
tak zawoani. Mikoaj z Trmbek sdzia Gostyski w r. 1446.

na licie Wadysawa ksizcia Mazowieckiego u Karnkow. in

Constit. Synodal. f. 86. Pawe z Trambek archidyakon ^^^•^^-

szawskl 1525. podj)Isa dekret 3IazowieckI przeciwko lierely-

kom u Lubien, in I ii. Episc. Poc. Jadwiga bya za Stani-

sawem Sczawiskim , córka to bya Fellxa. Marcin umar w
zakonie naszym w Ostrogu 1^695.

W r. 1422. Sasin de Trambki kasztelan Pocki, podpisa przy-

mierze midzy Wadysawem Królem a Krzyakami. — Cod.

Dipl. Fol. IF. fol. 114. — Krasicki.

Treliczyuski ^ w województwie Poocklem. Jerzy i

Stefan Trebczyscy 1674.

Xre»llic herbu Poraj ^ w Pruslech, ale z t odmian,
ze powinna hyc modra róa w czerwonem polu, tak go opisuje

MS. o Famil. Prusk. Adam Trebnic opat Oliwski , Ficarius

Generalis per Poloniam el Prussiam., Ordin. Cisterc. 16.30.

by na synodzie prowincyalnym Piotrkowskim 1()21. ActaSy-
nodi ^ I 1628. ostatni rok ycia jego by I6.'i(). 14. Sierpnia,

ciao jego po mierci nieskaone znalezione w r. 1684. jako
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j)Isze Hacki in sermone^fol. 43. i 166. g-dzie o nim wiadczy,

ze hyl w iiinarlwieniu ciaa wymylny , w nahonych aktach

ustawiczny , szczodry na ubogich , zgoa vh'tuttim omnium ac

dtsciplinarum genere ornatissimus. Samuel Trebnic 1593.

N. nodwojewodzy Chemiski, mia za sob Elbiet Gissown
córL; Wojciecha, ale niepodn. Stanisaw ofllcya i archi-

dyakon Kamiski 1674. na rezydency nasz(; Chojnick dobro-

czynny. Ludwik 1699. Franciszek sdowy 3Iichaowski, mia
za sob Teres Dobrsk chorank Michaowsk. Jan pose

na sejm z Prus 1730.

Treililiecfei herbu Brochtvicz , w Krakowskiem woje-

wództwie, w ziemi Sanockiej, i w Prusiech : na wiele linji ten

dom podzielony: bo jedni si pisz z Trbek, drudzy z ap-
szowa, inni z Chronowa, inni z Druzkowa, inni z Smarowy,
wszyscy jednak od pierwszeg-o dziedzica Trbek , w wojewódz-

twie Krakowskiem pooonych, id : jedni z nich piecztuj si

Brochwiczem, drudzy Prus 1/wo, przecie to jedenze dom jest,

jako i sami przyznaj, i genealog-ia, któr tu przytaczam, ze-

brana z ksig ziemskich i grodzkich Krakowskich, Sandeckich

i Nowomiejskich, pokazuje: i owszem w r. 1550. czytam in

Actis Castren. Sandec. dwóch rodzonych braci , Jdrzeja i

Jana Trembeckich, z przydatkiem Wiktorów, zkd wnosz, e
to jedene dom Wiktorów i Trembeckich. A lubo Trembeckich

/;/ Aet. Terrestr. Craeov. jeszcze przed rokiem 1436. tu i

owdzie znajdziesz
,
jednak tego roku w spomnionych aktach , z

tej familji Janusza dziedzicem Trbek nazywaj : ten Janusz

mia trzech synów, z których Marek mia syna Grzeg^orza, a

Bartomiej Jana , Gba nazwanego , ten bywszy dworzaninem

i rotmistrzem królewskim , zostawi synów , Stanisawa , \^^^oj-

ciecha i Krzysztofa: Krzysztof z Zofji Ptaszkowskiej , spodzi,

syna Jana, któreg-o ona Anna Rudnicka, pisa si na Druszko-

wie. Jan trzeci syn Janusza , dziedzic na Trbkach i apszo-

wie, z Zofi Chwaliboank, licznem obdarzony potomstwem:

bo prócz córek kilku, mia synów om , Jana, Piotra, Woj-
ciecha, Stanisawa, Kaspra, Krzysztofa, Jakóba i Mikoaja.

Acta Terrestr. Cracov. et Castren. Sandec. Z tych Jan pier-

wszy syn, pisa si in Trbki et Szawa, by rotmistrzem kró-

lewskim, \mo roto z ony Jadwigi, mia córk Dorot, która

posza za Gembarzowskiego , i dwóch synów : Jana i Piotra.

Jan take rotmistrz królewski , zostawi syna Wojciecha , a

Piotr zczy si doywotnie z Barbar Stojowsk : 2do roto

tene Jan polubi sobie Ann Librantown. Wojciech trzeci

syn Jana i Chwaliboanki ,
pisa si z Trbek, mia syna To-

masza, który si zczy doywotnie z Ann Rdzawsk. Stani-

saw czwarty syn tyche rodziców podobno zszed sterilis.
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Kasper pirlty syn, pisa si z Trbek na Clironowie, wyda
córki, Zofi za Jak«'»l)a Wiklora, Elzl)Ief<; za Jana (irahann;,

Ann za Jakóha Skrzyskleg-o , synowie za je<^o
,

pierwszy

Marcin, mia za sob Zuzann Cbronowsk, drugi Stanisaw,

kióry córk Katarzyn wyda za Bartomieja Bdzlnskieg-o, a

Jadwig- za Piotra Wlelogowskleg-o , trzeci Jan poj Kon-

slancy Ligziank, czwarty Samuel z Katarzyn Wiktorown
polubiony, zabity 1623. pity Eliasz, zona jego pierwsza Zu-

zanna Siemlcbowska, druga Jadwig*a LIgzianka, córk Zofi
wyda za Daniela Mierzeiiskiego, zostawi syna Franciszka zr-
czonego z Zofi Komorowsk. Krzysztof szósty syn Jana i

Cbwaiibozanki nazwany Zacbwicza, pisa si z Trbek na Dru-

szkowle, mia dwócli synów, Jdrzeja, który z Magdaleny
Wlelowiejsklej zostawi córk Ann, zabity 1630. I Jana,

który z Jadwigi Znamlrowskiej zosta\> i dwie córki , Zofi i

Mag^orzat. Jakób siódmy syn tyche, mia za sob Dorot
Wiktorown, a z niej syna Marcina. Mikoaj ósmy syn, \mo
volo zrczy sobie w doywotni przyja Zofi Duninown
Karwick , z której spodzi Piotra , Pawa i Hieronima , 2do
El/.blet ck , z tej by syn jeden Jan Jakób , Ztio Ann
Supsk, ta mu powia trzy córki, Katarzyn, ta pann umara,
i Ann Grodzick. Jan Jakób syn Mikoaja, z Anny Stoje-

sklej Krzysztofa z Dywidoru córki, spodzi czterech synów,

Krzysztofa, Jakóba Teodora, Stefana, i Jana, i trzy córki,

z tych Alexandra
,
posza za Alexandra Pacowicza , Zofia za

Kazimirsklego , Joanna w paniestwie umara. Stefan i Jan

modo pomarli, Krzysztof zy z Suchodolcown, z której syn

Pawe. Jakób Teodor, drugi syn Mikoaja, podczaszy Rzeczy-

eki
,
pisarz skarbu województw i ziem Pruskich , osiad w wo-

jewództwie Pomorskiem, umar 1719. m uczony, experyen-

cyl wielkiej, i wszystkim miy, z Joanny Niezabitowsklej zro-

dzi dwie córki, Konstancy
,
pierwszym lubem Józefowi Ple-

mlcklemu , drug-Im Kazimierzowi Gralewskiemu sdowemu
Tczewskiemu , i Maryann Kazimierzowi Pawowskiemu s-
dziemu wieckiemu, zrczon; synów za trzech, Wadysawa,
ten modzianem umar, Jakóba Alexandra sdoweg-o zicmskleg-o

Tczewskleg-o i pisarza skarbu województw i ziem Pruskich, ten

po odprawionych podczas wojny Szwedzkiej pracowitych kam-
paniach pod szar majora

,
poj Ew Piaskowsk , z której

synowie dwaj zostali, Jan i Jakób, i cztery córki: Urszula,

Róa, Joanna, i N. Stanisawa, ten w zakonie Societ. Jesu

witobliwe ycie zakoczy w r. 1737. w Lublinie, kollegium

tam to rzdzc. W" r. 1697. jusall si na obwieszczenie dwaj

Zbignlewowic, Stanisaw I Zygmunt Trembeccy, synowie jeg-o,

Alexander, Stanisaw i Wojciech. Alexander oeni siz(irzy-
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bowsk. Piotr Trembecki mieszka w Bakowcu pod Sanokiem,

Floryaii w Bobrce, Jan w Terce. Byli tez rodzeni bracha Piotr

i Józef, Piotr miaJ syna Stanisawa i córk; Joann za J<^';drze-

jem Ubyszem , Józef z Zielonczanki , zostawi syna Adama , i

córki trzy, Juslyn(; za Józefem Chojnackim komornikiem Prze-

myskim , Ann za Bukowskim vicesgerentem Sanockim, i Ka-

tarzyn za Cieszanowskim.

Treilliecfei herbu Prus \mo. Ci Trembeccy co si z

apszowa pisz, tym si herbem piecztuj jako si wyej mó-
wio. Piotr Trembecki drugi syn Jana i Zofji Cbwalibozanki,

dziedzic na apszowie, zostawi dwie córki, Zofi za Melcliio-

rem Sarskim , Ann za Stanisawem Goworkiem , i syna Pio-

tra , którego z Zofji Rogoziskiej syn Jan
,
pierwszym lubem

zy z Paszkowsk, ta mu powia trzy córki, Ann Janowi

Sczerbiczowi sekretarzowi i dworzaninowi królewskiemu , Zu-
zann Wiktorowi, zalubione, i Katarzyn, synów za Adama
Konstantego, ten zszed bezzenny, i Stanisawa, który z El-

biety z Bojszowa Bibersztejnowny , Starowiejskiej, zostawi

syna Mikoaja. Drugim lubem Jan poj Strzemboszown, z

tej synowie, Zygmunt i Jdrzej. Z tych Zygmunt dziedzic na

Bienitkach , Popowicach , Januszowicach , i Jakubowicach, z

Katarzyn Grotowsk spodzi trzy córki, Marcyann wyda za

Jdrzeja Bobol , Helen , za Jana Wizemberka , Ludwin za

ukasza ókiewskiego. Jdrzej za dziedzic na Zysawicach

mia dwie zony, najprzód Magdalen z Krzelcyc Stogierzown,

potem Teofil z Mirowa Myszkowsk: z pierwszej zostawi sy-

nów piciu , Alexandra, Jana, Zygmunta, Konstantego i Wa-
dysawa , z których Alexander wszed w kontrakty maeskie,
najprzód z Katarzyn z Nabrowic, po niej z Teres Goucho-
wsk, z tej mia synów, Stanisawa proboszcza Iwaneckiego,

Zygmunta, Stefana, i Wojciecha. Od Zygmunta, krom in-

nych modo zmarych, jest syn Jakób. Od Stefana Antoni i

\Vadysaw , i dwie córki. Od W^ojciecha idzie Alexander,

który z Grzybowskiej ma dwie córki i dwóch synów , Marcina

i Michaa. Jan drugi syn Jdrzeja, zalubi sobie Ann Zala-

szowsk
,
po której mierci zosta ksidzem i kanonikiem Ka-

mienieckim , zostawi jednak syna Franciszka chorego Za-

kroczymskiego , który z Oraczewskiej spodzone córki, Anto-

nin wyda za Antoniego Krasuskiego , Konstancy za Dem-
biskiego , Salomee za Wielowiejskiego : synowie za jego,

Antoni, który modo umar, Micha jeszcze modzian, i Ignacy,

który zczy si doywotnie z Czermisk , i z niej ma syna.

Zygmunt trzeci syn Jdrzeja, wszed w kontrakty maeskie z

Ann Gawrosk. Konstantyn czwarty syn umar bezzenny.

Pity Wadysaw, i ten podobno zostawi potomstwo.
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w r. 1778. J a n Trpmbecki chor<')y 3Ialborski , z Cieleckiej zo-

stawi córki : Perpelua za Pruszakiem kaszlelaiiem Cldaskim —
Maryanna za Jezierskim rej^enlem ziemskim Pomorskim — Ce-
cylia za Dzicwanowskim kasztelanem Chemiskim : z synów naj-

starszy Ignacy pojql (iostontsk podkomorzank Malorsk.) , —
drugi Piotr — trzeci Ignacy. — lirasicki.

Do tycli zapewne nalea Stanisaw Trembecki szambelan Króla
Stanisawa Augusta

,
jeden z naszych najpierwszych Rymotwor-

ców z czasów tego monarchy : dziea jego zostan na zawsze
ozdob j\»zyka Polskiego. Wyszy one ju po kilkakro z druku
a szczególniej odznaczajcy si w nich Poemat Zo/t/owAy/, klóreu

ju w 70. wieku ycia swego napisa. — Umar d. 12. Grudnia
r. 1812. przeywszy blizko lat 90. —
Xreilll)ieRi^ w Brzecianskiem województwie. N. Treni-

hickl mia za soh Helciu; G natowsk. Jan podstoli Bracawski
w Wilesklem 1648. N. mia Wojniowiezown*;, z której sy-

nowie, Bogusaw w zakonie naszym, i N. którego córka /.vla

z Marcinem ksi;jz«;ciem Uadziwilem krajczym Litewskim.

Vl*eilll>iiiski herbu Rogala^ dostao mi si czyta do-

nacy w r. 1538. uczynion w grodzie Pockim przed Feli.\em

z Sokoowa Srzeskim wojewod Pockim , Mal[)orskim i Po-
ckim starost czci swojej na Treml)inle od Jc^drzeja Trem-
bisklego , Jakóbowi i Pawowi Treml)insklm ])raci swojej ro-

dzonym, spodzonym z ojca Marcina Boboli Trembiskiego w
ziemi Bielskiej. Ztamtd si niektórzy wynieli, i w czy-
ekiem województwie osiedli : temi czasy jeden z nieb , ma byc

sdzi ziemskim czyckim. Tomasz Treml)iriski mia za soI)

Katarzyn Goleniowsk , z której córka Barbara zalubiona

Tomaszowi Cbwaliszewskiemu , spodzia piciu synów, Krzy-

sztofa, Hieronima, Jakóba, Wojciecha, i Stanisawa Cbwali-

szewskich , z których Hieronim z Piotrowsk. mia syna Stani-

sawa. Jakób poj Godlewsk, Stanisaw Ostrowsk. 'Drudzy

w województwie Lubelskiem, z tych by Balcer wojski Lubel-

ski, któremu fortyfikacya miasta Lublina, przez Laudum teg-o

wojeyyództwa zlecona bya. Syn jego Kasper sdzi ziemskim

Bezkim obrany zostayyi trzech synów, Marcina chor/ego
Lubelskiego, Antoniego podczaszego Drohickiego , starost

Tarnogorskiego , i Alexandra take starost Tarnog^orskiego,

ten poj Ann Niemierzycown starociank Tarnogorsk ale

z ni sferilis. Antoni Trembiski deputat na trybuna k(»roniiy

1725. N. mia za sob Teres Pepowsk. N. podczaszy u-
kowski, pose na sejm 1738. N. mia za sob Sarnowsk cho-

rank czyck, wdow po Karwickim.

Dimczewski w Herbarzu T. II. tak obszerniej o tej familji pisze :

— Trembiiiscy od Tremhina w Wielkiej-1'olszcze rzeczeni okoo
r. 1400. pochodz od grata Bibcrszteina z Niemiec, herbu Ro-
gala w Polszcz, wedug swoich dokumentów, z linji Jana Ko-

ToM IX. 8
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i^ali wojewody Warszawskiego. Ten za poszed od Biberszleina

Rogali Laskarego, z antenatami swojenii i sukcessorami, o któ-

rych Okolski toin. 2. yó/. 609. powiada: Hujits postei'i^ majorwn
se7/)pej' insistentes rcstigiis, priieclara Rcgni el Reipnblicae in va-

riis Pulatinatibus rminia ohierunt summisqne honoribus et digni-

taiibus aucti , tam in Majori Polonia (juani Masovia, aperte d-
ciarant , maaima eorwn fuisse weiHta in Patriam et Rempublicam.

Tene skupi by w Wielkiej-Polszcze magnas ditiones na kilka-

dziesit w si , midzy któremi wsiami w województwie Pockiem,
mil cztery od Pocka, kupi wie nazwan Ti^embin, i od tej wsi

Trembiskim nazwa si potomek i sukcessor jego okoo r. 1400.

Póniejszych czasów od tego pochodzcy
,

jedni w wojewódz-

twie Pockiem , drudzy w województwie Rawskiem i trzeci w wo-
jewództwie czyckiem lokowali si

,
gdzie i dotd sdzia ziemski

czycki Trembióski i z innemi Trembiskiemi exstant svpersti-

tes. Od tyche, Trembiskich rozrodzeni w dalszych czasach wzili

sobie przydomek Bobolowie, jako wiadczy przywilej oryginalny

in archii'0 domu Trembiskich dotd zostajcy, Gockim charakterem

na pargamiuie napisany , za Zygmunta pierwszego Króla Polskiego

w r. 1538. to iesi libera venditio sortii/m Trembina, przez który

probaur, eAndreas Trembióski niegdy Marcina BobolaTrem-
biskiego syn, Jacobo, i Paulo Robolom Trembiskim /}'fl/ri^?^*,

soiHes suas rendimt. Od tych pochodzcy w Maej-Polszcze
,
po

rónych województwach lokowali si , jako to w województwie

Lubelskiem, gdy jednemu owczemu Lubelskiemu, z nich biegemu
na ów czas w Inynieryi , dao województwo Lubelskie per Lau-

dum omdziesit tysicy na sypanie waów okoo miasta Lublina

dla fortyfikacyi , na co Lauda exlant in Actis Lnhlinensibus Ca-

strensibus et Ciintatensibus. Od tych stryjeczni lokowali si w
województwie Ruskiem w ziemi Chemskiej , i tara sobie pokupili

haeredltates, bona Kleszów et Wokowiany, które okoo r. 1633.

Janowi Budzyskiemu przedali
,
jako o tem opiewa dokument in

Castro Lublinensi, post Dominicam Cantate in Anno 1633. Dru-

dzy lokowali si w teme województwie Ruskiem w ziemi Ha-

lickiej, gdzie dotd stiperstites maj suas hacreditates. Inni od tych

pochodzcy lokowali si w województwie Bezkiem , z tych byo
trzech braci rodzonych, Wojciech, Wawrzeniec i Jakób
sterilis. Wawrzeniec spodzi synów dwóch, Stanisawa i

Grzegorza, dziedziców dóbr Klesze i WolkoiDiany w ziemi

Chemskiej. Wojciech Trerabiski mia Baltazara i Krzy-
sztofa bezdzietnego. Baltazar owczy Lubelski, dwa razy

wota maeskie odprawi, lo. z Agnieszk Jabosk. 2o. z

Agnieszk Horyszewsk sterilis. 7j pierwszego maestwa bya
córka Teofila za Jerzego Rudnickiego wydana , od tej byo trzy

córki , z których jedna posza za Polanowskiego , druga za Ska-

wiskiego , trzecia za Raczyskiego. Z teje Jaboskiej byo sy-

nów dwóch, Kasper i Jan, który pod Wiedniem zgin. Ka-
sper Trembiski sdzia ziemski Bezki , wszed w doywotni
przyja z Katarzyn Wierzbick^ z któr spodzi Marcina,
Antoniego, i Alexandra podstolego Rawskiego, z Niemie-

rzycown sterilem. Marcin chory Lubelski, wszed w kon-

trakty maeskie z Helen Trembisk^ z których Stefan pod-

czaszy Trembowolski , y doywotnie z Maryann Wilkowsk
podczaszank Gostysk, siostr cioeczno rodzon Soohuba wo-
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jewody Witebskiego, i generaa artylleryi w. ks. Lii. teraniej-
szego. 0(1 Stefana Jacek porucznik znaku pancernego, czenik
Urzdowski , Ra la I i W adyslaw Trembiiiscy, i córka jedna
wydana za 3Iorskipgo

,
podczaszego Przemyskiego. Drugi Wa-

leryan podscdek ziemski Lubelski y z Ludowik Rnsitrojcowsk.,

kasztelank Wizk.j , od których Franciszek, i Adam Trem-
biscy fmpersties, i córek trzy, Salome za Dziedoszyckim, sta-

rost ukowskim , Anna za Szeptyckim , starost Kozickim , i

Salome za Starzyskim, starost IJrauskim. Antoni Trembinski
starosta Tarnogorski, drugi syn Kaspra sdziego ziemskiego 13e-
zkiego , z Katarzyny ftlrrzJckiej , stanowi luby maeskie z
Barbar i\>«c/<0M7/r/

,
podkomorzank Inflantsk, z której Kemi-

gian Alexander, jakób, i ukasz Trembiscy. Alexan-
der Trembinski infuat Zamojski, kanonik arcbikatedrainy Lwo-
wski, proboszcz katedralny Chemski, archidyakon Lubelski", szósty
raz deputatem na trybuna koronny z kapituy Krakowskiej w roku
teraniejszym 1757. Kemigiao czenik Lubaczowski yje zalu-
biony z Franciszk Ma/owsk, podczaszank Czerniechowsk, od
których Jacek Trembinski, Maryanna i Barbara. Jakób pod-
czaszy Drohicki, i ukasz podczaszy Owrucki bracia rodzeni.— To Dtczewski.

Trepka herbu Topor ^ w Krakowskiem województwie:
tych przodkowie przedtem si zwali A^^ekandami

, jako znaj-

dziesz u Bielsk, fol. 220. Grzegorza Nekand , któremu pod
potyczk z Krzyakami pod Radziejowem, w r. 1331. zlecono

byo, aby by Kazimierza okietkowego syna, zdrowie mia
na pieczy, pisali si zdawna z Grzegorzowie, jako czvtam Jana
Nekand z Grzegorzowie na licie, tak jemu, jako i Pazom
od Króla danym w r. 1366. Jdrzej Nekanda Trepka, u Mo-
hacza, kdy Ludwik Król Wgierski, zgin, by hetmanem,
w tyme boju, mnie si potykajc zabjty w r. 1525. poso-
wa troch przedtem do Zyiimunta L Króla Polskieiro, irdzie

g-dy mu tego nie móg wyperswadowa, aby si gadzie zjecha
i rozmówi z Królem Ludwikiem , rzek : Ju tedy wicej , ani

Ludwika nie obaczysz ani od niego leg-acyl adnej mie nie b-
dziesz, co si zicio, jako i on i Ludwik polegli. Sarmicki
annal. Herberszt. Comment. rer. Moschow. g-dzie g-o zowie
Curiae Magistrum. Cureus f. 25. Stanisaw Nekanda Trepka
brat Jdrzeja, wysany do Moskwy od Króla Zyg-munta L aby
by Gliskiego zbiega do Cara Moskiewskiego , o asce króle-

wskiej, gdyby tylko nazad si powróci do Polski, assekurowa,
o którym dowiedziawszy si tyran

,
przed sob go w oleju

usmay kaza: to Paprocki ^ ale Biel. fol. 524. powiada, e
t legacy od Wadysawa Króla Wgierskiego w roku 1514.
sprawowa, i gdy sekretu nie chcia \>Tdac, do rona by przy-

wizany, i lak z lekka pieczony, wróci ci polem d(» ojczyzny,

ale ledwo tchncy. Snrnicki. Jan trzeci ich brat, dworzanin
Króla Zygmunta, z Gomolisk kasztelank Rospiersk, zo-

8"
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stawi dwócli synów, Stanisawa nic/a rycerslwieg-o i Hieronima
dworzanina Króla Stefana, z którym w rónycli okazyacli m-
nie stawa, poj Elbiet Prowanown, z domu Kolumna,
córk Trojana, spodzi z ni dwie córki, Ann z Stanisawem
Bodzt, Barbar z Janem Konarskim, zrczone, i synów Wa-
leryana, Samuela, tego zona Rusecka, i Zeg^ot, ten mia dwie
zony, Pg-owsk i Oraczewsk. Stanisaw Trepka, który za

Olbrachta Króla na Bukowinie zabity poleg, zostawi dwóch
synów. Szczsnego i Jana, z tych Szczsnym wojenny, dzie-

dzic na Kamyku , któremu wnuk jego Jan sdzia ziemski Kra-
kowski

,
postawi nagrobek w Czstochowie w r. 1597. St.a-

rowoL iii Monum. Spodzi synów, Piotra i Balcera, z których

Piotr dziedzic na Czapli i Kamyku, pod Ors i Starodubem
Moskw wojowa, umar 1587. tame pochowany, z Barbary
Roniatowskiej z Dobrzyca (nagrobek jej w Kobucku. Sta-

rowa, m Monum.) mia dwóch synów, Jana i Balcera, z tych

Jan sdzia kapturowy Krakowski 1587. Constlt. fol. 421. a

potem sdzia ziemski Krakowski (Paprocki tych Trepków ra-

chuje, którzy w Kamyku dzia brali, Jana, Szczsnego, Piotra,

Marcina, Jakóba i Mikoaja). Jan sdzi Krakowski z sejmu
1613. komissarz do pewnych dóbr. Constit. fol. 30. Od Bal-

cera mówi Paprocki byli ci synowie: Stanisaw, Walentyn,
Zygmunt i Piotr, ten si w Wgrzech schowa, a potem w
Polszcz oniersko si bawi. Jan syn Stanisawa zabitego na

Bukowinie, brat Szczsnego dziedzic na Wilkowiecku, zkd
go te Wilkowieckim zwano, zostawi syna Balcera, a potem
tylko si córki zostay , z których jedna bya za Hieronimem
Buzeskim kasztelanem. Stanisaw drugi syn Jana z Gomoliii-

skiejm rycerski , tego syn Jan , którego córka Anna bya za

Mikoajem Dbickim podstarocim Owicimskim , synów za
trzech tego Jana zostao, Stanisaw który mia za sob Elbiet
Korzesk, Mikoaj Podlodowsk, yicta Castr. Cracov. 1650.

obadwa potomstwo zostawili, Rudolf trzeci ich brat, modzie-
cem umar. Baranów. Marcyan Trepka porucznik, brat jego

chory w wojsku Polskiem, trzeci Kasper 1698. N. mia za

sob Rupniewsk.
W r. 1778. Jan Trepka miecznik Radomski. — Krasicki.

TRESTKA HERB.
Na biaym szczycie powinien by(5 belk czen\'ony na ukos,

od prawego boku tarczy z góry, na dó na lewy, na którym s
trzy krzye jeden podle drugiego, na hemie pi piór strusich,

tak go opisuje MS. o Famil. Prusk. i w wieciu w zamkowej
kaplicy na podniebieniu , tak jest odmalowany zotem ; zkdby
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jednak swoje pocztki zabra, I kiedy, nigdzie nie czytam.

Z tego domu by ks. Walentyn Trestka, ten benericiuni w
Drzewicy, w województwie Sendomierskiem, w archidvecezyi

Gnienieskiej otrzymawszy, o adne insze lepsze, albo intra-

tniejsze beneficia nie zabiega, ale wszystek si wyla, zby by
i wasnej duszy, i inszycb zbawienia jako najpilniej doglda.
Mieszkanie jego nie tylko inszej pci niedostpne, ale tez i od

zgieku ludzi dalekie i ostrozyn obwarowane; tam si zwyk
by zamyka, zby by rzeczom duchownym, i witej z Bo-

giem kontemplacyi wiksz sposobno uczyni, z tamtd nigdy

nie wychodzi, chyba ze funkcya jego albo mio bliniego,

tego po nim wycigay. Kazania do ludzi gorce miewa , na

które si pilno gotowa, ofiar otarzow z osobliwszem nabo-

estwem odprawowa; g^dy o S. Anioach mówi, albo o

chwale Boskiej , nad insze czasy bardziej si do Boga aflektem

wzbija. Nikogo do usug- swoich przypuci nie chcia. Z po-

litowania nad ubóstwem, co móg to im wiadczy. Z tego

taka u wszystkich bya opinia o witobliwoci jego , ze go
wszyscy szczególniej czcili, a nawet przepie chopstwo, gdy
przechodzi Walentyn, albo zaraz ucicho, albo si po ktach
rozpierzchnwszy kryo, nawet gdy o mil w potrzebie wyje-

chawszy, tame ycie skoczy jak y pobonie, ludzie z oweg-o

miasteczka ciao jego gwatem ztamtd porwali, i w wasnym
kociele z uczciwoci pogrzebli , wszyscy mu to i po mierci
przyznawaj^c, e by czowiek wity: ycie jego napisa jeden

z zakonu S. Franciszka de Observantia, i poda do druku w
r. 1618. które czylulJoannes f^usdassitis jako sam pisze, Ethi-

cae Sacerdot. 1. 3. et 6. Jdrzej podkomorzy Trocki z sejmu
1560. poborc zapisany w teme województwie. Const.f. 505.

Herbów ni.

Cieleski ^ — Luszkowskt ^
— Trestka^ — Zembowskt.
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Treteri. CI iiobllltowani w r. 1676. o czeni patrz w Kon-
slytucyi. Z tych iiiegdy kwitn Tomasz Treterus kustosz i ka-

nonik Warmiski , Anny Jagiellonowny sekretarz
,

pi'zy Ho-
zyuszu kardynale w Rzymie i w cnotach i w naukach modsze
lata polerowa. Starowol. hi Cenliir. Script. Polon. Jol. 70.

tak o nim pisze: Thomas Patria Posnaniensis ^ vir fuit sta-

tura corporis supra mediocrem, decente facie yerendus,

patiila utcunae fronte ^ vividis oculis ^ et ore prono in hu-

manitatem ac misericordiam^ sermone comis et njfahilis^

cultu ac sensu de se modicus^ mirum quam vitae integri-

tute , animi candidi sincerttate , morum verborumque comi-

lale., maximarum deniue virtutum dignitate suscipiendus.

Gregorio XIII. Pontijici., nec non Clementi f^III. yehemen-

ter acceptus. Hic legandus Cardinalis in Polonias , a Tre-

tero de omnibus informatus. Ule suae gentis insignia eidem
nobilitato (quantus honosj usurpanda muneratus^ Canonicatu

Romae S. Mariae trans Tyberim et Olomucensi donatus:

oblatos sibi altiores in aula., in Ecclesia^ dignitatis gradus
modeste recusavit. Cum Cardinali Andrea Batoreo Roma
reduce f^armiam se recepit^ peridoneam hanc pietati , ac

otio literurio solitudinem^ negotiosae aulae ac infulae pru-

dens^ volensque praehabuit^ ubi coepto probitatis^ solertiae^

humanitatis tenore^ nullo supercilio ^ reliquum vitae lauda-

biliter posuit etc. Mi by uczony , któreg^o ksiki te s w
druku. Imo. Hierosolymitana peregrinatio Nicolai Christo-

phori Radzivilii Ducis in Otyka latinitati reddita 1601.

Brunsbergae in fol. 2do. Symbolica vitae Christi meditatio

in kto 1612. opus posthumum. 3tio. Romanorum Pontijicum

compendiaria gsta ^ soluto vinctoque carmine. 4to. De vita

et miraculis D. Benedicti^ carmina diversis imaginibus sub-

jecta. Sto. Ad effigies Romanorum Imperatorum elogia.

6to. Teatrum rirtutum Stanislai Hosii Cardinalis iconoply-

phico oper cum lemmatis. 7mo. f^ariae in easdem virtutes

odae j et alia poemata. %\o. Elenchus vocular2im Horatiani

Poematis. 9no. Sacratissimi Corporis Christi historia et mi-

racula^ quae Posnaniae Deus operatur. lOmo. f^itae Epi-

scoporum Posnaniensum per Joannem Dugossium quondam
conscriptae , ab illo ad sua tempora continuatae^ Brunsber-

gae., 1604. in kto. limo. f^itae Episcoporum f^armiensium.,

in fol. 1685. Cracoviae^ quas usque ad Michaelem Radzic-

jovium continuauit nepos Thomae ex fratre, Mathias Casi-

mirus a Lubomierz Treterus. Tego Macieja jest take w
druku . Novus Archimedes amor

,
panegir. na weselu Jana

ff^ielopols. Stoi. Koron, z Komorowsk 1665. in fol. Crac.

Bernard 1673.
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Znajduj si^; w Ilolsbergskiej hibliolcce listy U-j-o przezacnego nn';i
Tomasza Trelera , ab an/io 1569. ad 1009. Piecz(^' wij wi-
jcy si)^ po krzyu. — Baej Treler synowiec jej^o pisa list

który oryjjiiialny znajduje si\! , do Szymona .Ru(lnickief;;o bi-

skupa Warmiskiego posyajc mu ksig wydrukowan lryjo-
wsk o której j\/esirck wzmianki nieczyni : — ,,Ne Inmcn in-

graliludi/tis labo me //wost/ue a.yjcrga/N , ea ailfcro Praesul Di{^.

jiiunus Tijpuin rideluol Sacerdulis Christiatii a A. R. D. Tliinnas

Ti'etero Avuncnlo meo e sacris literis eacerplum — at ceru rt/di

sti/Io in eos iiieisKin ac iypis cm/i^^aft/m.'-- -- W katedrze War-
miskiej jest nagrobek który Tomasz Treter ojcu swemu Jakó-
bowi pooy w którym wyraa i umar r. 1607. wieku 80. —
Tego za Tomasza takowy: — ,,/>. O. M.— Pere/uii Mem. Th.

Treteri J. U. D. Eccles. Patriarcit. Laleratiensis Romae Canonici

Cust. C. f'ar//i. Cni Pus/iauia ortum et studiorinn progress7///i,

educatio inagni Cardin. Hosii increinentum dedit. Siib Init to mo-
rum ac arhitro posito eirtutitni tyrocinio , /// eam adolerit ampli-

tudinem quae meruit a Gregorio Xlii. Pont. Max. adoptionem in

familiani Boncampagnam , a Stephano ac Sigismund. Regibus
Polon, titulo Residentis Romae Legati ac S. R. M. Secretariatus

decorari. — Sed majus ab cruditissimis scriptis vef'e oinnisciae

eruditionis provenit decus ; intcr guonnn plurima cum symbolicam
Christi citam et docta penna et subtili elaboratam cclatura edidis-

set ; ipse rirum ejusdem citae
,
per exactam ('bristi imitationem

factus symbolum
,
prirati calami lucubrationes

,
publico exemplo

itltistrarit. Tam pii.s meditamentis intentum 7noi's corripuit A.
D. 1609. aetatis LT." — Krasicki.

Podug Maachowskiego w Zbiorze nazwisk Szlacheckich Trelero-

w;ie s nobilitowani r. 1669. i maj przydomek Lubomirz lierb

Srcniawa bez krzya, a na hemie Smok. Familia ta do dzi dnia

exysluje w Gallicyi Cesarsko Austryackiej z których Baltazar
z Lubomirza Treter z Salomei Gniewczyskiej mia synów dzi
yjcych dwóch : A 1 e x a u d r a Stanisawa dziedzica dóbr o-
nie, tego potomstwo synowie Hilary on, Konstanty, i Mie-
czysaw — i drugiego Wiktoryna byego kapitana wojsk
Polskich. — Z dokumentów familijnych.

TretiiiS herbu Lewart^ w Krakowskiem województwie.

Ki*zysztof Tretius sekretarz królewski, nii<;dzy ministrami kal-

wiiiskiemi najeelniejszy , od Króla Stefana nobilitowany, a od

Firlejów do herbu Lewart przypuszczony , o ozem list kadzie

Paprocki o herbach fol. 391 . naby by dóbr P<;kowice na-

zwanych mila od Krakowa, ale syn jego take Krzysztof, który

mia za sob Katarzync Rejownc^'
,
przeda te dobra Janowi

Szydowskiemu w r. 1617. Baranowski.

Trcfoivsfei. Mikoaj, Adam, 3Iatiej i Tomasz z Tr-
towa Tr(^*towscy, podpisali clckcyjj Augusta wtórego w ziemi

Ciechanowskiej.

Treil^aili* Franciszek TrewanI, dla zasug swoich, i

ojca swego Jana, który pod Smoleskiem za Wadysawa IV.

Króla Polskiego kulj by postrzelony, indygcnat otrzyma
1667. na sejmie, o czcni Konstytucya fol. 38.
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.

Xreyga« Krzysztof Treyga midzy rycerstwo Polskie

policzony dla zasug- swoich na sejmie w r. 1673. o czeni patrz

Konstytucyl.

TrlsKi herbu Topor , w Sieradzkiem województwie.

Marcin Trh^ski stolnik Sieradzki, siostra jego Anna bya za Ja-

roszem wieckim. /?ecre/. Tribun. Petricov, 1602. S dru-

dzy i w ksi(*ztwie Zmudzklem , z których Jana Trlsklego zo-

stao dwóch synów Jan i Stanisaw.

Trojan herbu Junosza, w Bezkiem województwie.

Hieronim Trojan poborca w ziemi Chemskiej z sejmu 1567.

Const. fol. 146. posowa na sejm 1569. podpisa uni Litwy

z Koron. Constit. f. 171. Stanisaw najprzód chory Bezki

i pose na sejm 1569. Constit. fol. 171. potem podkomorzy

Bezki 1590. Constit. fol. 590. urodzony z Zofji Stojeckiej.

TroJailoivsfei herbu Ogoiiczyk^ w województwie Sen-

domierskiem
,
pisz si z Trojanowa. N. Trojanowski pod-

komorzy Sendomierskl. Floryan Powaa Trojanowski z Zy-

g^muntem III. Królem Polskim 3Ioskwc pod Smoleskiem wo-

jowa, z Koreckim ksizcclem we dwiecie koni przeciwko Wo-
ochom stawa, kdy tez marsowym duchem uniesiony, gdy

si od wojska dalej za nieprzyjacielem zaciek, tam rozsiekany

poleg. Stanisaw brat jego i tenm rycerski 1635. N. mia
za sob Modllszewsk starociank omysk.

TTroj aiiO¥VSli herbu Szeliga^ w Podlaskiem woje-

wództwie. Jdrzej Trojanowski rotmistrz pod Obertynem , z

niema rycerskiego serca saw, Biel.f 565. zostawi z Anny
Czarnockiej herbu Lis, Stanisawa leniczego Blelskleg^o, ma
jak w szyku wojennym nieustraszonego , tak ani pogrókami,

ani droglemi obietnicami nieprzeamanego, z Jerzykowiczowny

zostawi potomstwo
,
jako i brat jego Kasper z Komorowskiej.

Jan z Trojanowie Trojanowski pisarz ziemski Mlelnicki, pose

na sejm 1627. zkd naznaczony do lustracyi dóbr królewskich,

Const. fol. 17. i 1629. deputat na trybuna Radomski. Const.

fol. 12. N. mia za sob Dorot Sobolewsk pisarzown Dro-

hick, z której córka Katarzyna Mleduszewska, Jdrzej, Fran-

ciszek i Tomasz w Podlaskiem 1674. Adam na Brzezinach w
czycklem. Stanisaw dworzanin u ksicla Radziwia kar-

dynaa. N. bya za Pawem Ryszkowskim chorym uko-
wskim, Maryanna za Zygmuntem ubieskim chorym Sie-

radzkim, umara 1649.

W r. 1778 Marcin Trojanowski chory Slcycki. —Krasicki.

Xr©jecl4.i herbu Gryf w ziemi Przemyskiej, dom sta-

rodawny , z których by Jdrzej Trojeckim zasuony Rze-

czypospolitej. Samuel stolnik Przemyskl de Trojczyce Troje-

cki, w r. 1611. pose na sejm, zkd deputowany do upatrzenia
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miejsca sposobnego na erekcy zamku Grodecklej^o, Constit.

fol. 16. i znowu r. 1613. zkd komissarzem stan do zapaty

wojsku, Uniwer. Pobór, córka jego Magdalena bya za Chrz-
slowskim Jakóbem, druga Krystyna za Teofilem Grochowskim,

trzecia córka stolnika Anna z Trojczyc Trojecka , bya za Ja-

nem Ramutem dziedzicem na Dmilrowicach , czwarta Kata-

rzyna za Mikoajem Wsowiczem, synów teg-oz byo dwócii,

Zygmunt zszed bezpotomnie, J«;drzej za mia za sob Ann
Kuropatnlck którego córka Elbieta

,
posza za Wojciecha

Gogowskiego.

Troiioivski herbu Kociesza^ w Bezkiem wojewódz-

twie I w ksi<;ztwie Litewskiem. Józef Tronowski dworzanin u

ksizcia Ostrogskieg^o , syn jego Piotr , wnuk Jan , obadwa

ludzie rycerscy. S i Tronowiczowie w Wileiiskiem, Stanisaw

Tronowicz 1648.

XrO|»* Jakób Trop kapitanarmatnyw wojsku Litewskiem,

nobilitowany na sejmie 1676. Const. Litv.fol. 23. S i Tro-

piascy w ksicztwie Litewskiem , z których Jan Tropiaski

stranik Zmudzki, mia za sob Zofi Misztoltown podcza-

szank Wendeusk.

TROSKA .f^mk^^^l^ HERB.

W czarnem polu powinna byd óta strzaa
,

prosto do

góry elecem wyrychtowana
,
g-rot jej biay, na hemie skrzy-

do podobno orle, na którym taka strzaa jako i na tarczy, tak

g-o opisuje MS. o Famil. Pruskich
,
gdzie przydaje e Chri-

stophorus a Trosche Cancellarius Electoris Brnndcburgtci

kwitn w r. 1649. Wojciech Troska stolnik ziemi Chemskiej

i pose na konwokacy Warszawsk 1587. Constit. fol. 418.

Samuel w województwie Miskiem 1674. Truszków herbu Dro-

g-osaw pisze Okolski w Prusiech i na Szlsku , ale rozumiem

e podobiestwem tej^o herbu z Drog^osawem , uwiedziony.
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Ti*oiiize%e^VNki herhu Grzijmala^ >v Mazowieckiem wo-
jewództwie. Z tyeh N. Troszczewski starosta omyski, któ-

rego synowie Piotr i Mikoaj ludzie wojenni.

TroSKyiiiski herbu Rogala^ w Mazowieckiem woje-

wództwie. Jan z Troszyna sdzia omyski 1490. Statut.

Masov. fol. 110. 3Iikoaj podczaszy omyski i poborca z

sejmu 15(J4. Constit. fol. 76. Piotr Troszyski podkomorzy
omyski 1591. komissarz do oranie od Prus. Const. f. 617.

N. bya za Janem Przedborem Koniecpolskim.

Trulieccy ksita herbu Pogoni Litewska., id od

J«?drzeja Wigunda syna Olgierdoweg-o , a brata Wadysawa
Jagie. Gdy Siewierskie ksI(^^ztwo od Litwy si oderwao do

Moskwy, niektórzy z nieb do Moskwy si przywizali, drudzy

w Litewskiem ksiztwie zostali. Potem juz za Wadysawa IV.

od Litwy odcity, dosta si Moskwie Trubeck, a ostatni z tego

domu Trubecki ksie do Moskwy 1656. wzity, i tam przy-

trzymany. Kojut. in MS. et hislor. Lit. par. 2. ann. 1487.

N. ksiniczka Trubecka, feltmarszaka Rossyjskiego córka,

bya za Antonim na Skrzynnie Duninem, starost Zaboraskim.
Vriielises* Dom ten w Europie po rónycb miejscacb

i w Królestwach tak w zasugi jako i honory kwitn. W Pru-

siech za naszych rozumiem ze w ten czas osiad, kiedy jeden

z tego domu mistrzem tu by Krzyackim. Z tych jeszcze si
w województwie Maborskiem znajdowali Jan i Anzelm Trucb-

sessowle którzy podpisali elekcy Jana Kazimierza Króla.

Triiskolaski herbu lepowron., w województwie Ru-
skiem. Marcin TruskolaskI , miecznik Lwowski mia za sob
Agnieszk Grochowsk wdow po Piotrze Koryciskim : Sta-

nisaw kanonik Lwowski 1641. ^Icta Castr. Leopol. Mikoaj
podkomorzy Halicki 1676. Constit. fol. 10. Córki jego N.
podkomorzanka Halicka, bya za Wadysawem uszczewskim
yiceinstygatorem koronnym, druga Konstancya podkomorzanka
Halicka za Dominikiem Potockim podskarbim nadwornym ko-

ronnym , \mo za uoto bya za Stefanem Rakowskim, clior-

zym Sanockim, trzecia za Piotrem Kuropatw.
Stanisaw Truskolaski r. 1781. sdzia ziemski Sanocki.— Krasicki.

TruszkoiYSki herbu Drogosaw
.,
w ziemi WIzklej.

Stanisaw Truszkowski 1674. podpisa elekcy JanaHL Króla.

Maciej w ziemi WIzklej 1697.
W r. 1778. Marcin Truszkowski sdzia ziemski Wizki.— Krasicki.

Vl*ypolski herbu Gozdawa , w województwie Kijo-

wsklem. N. Trypolski którego zona Barbara Sutkowska. Mi-

cha pisarz ziemski Kijowski, AIexander i Pawe 1674. Ana-
stazya Stefana Doszklewicza maonka, Antoni podkomorzy
Kijowski, pose na sejm 1724. by i deputatem na trybunale,
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i clioryiii Owruckim, zona jago Katarzyna PrzeiM^^bska. Zofia

bya za Alexan(lreni INieinierzycern sj^nlzlij ziemskim Kijowskim.

R. 1778. Micha Trypolski sdzia ziemski Kijowski z U ychowskiej
spodzi synów cztereci , z tycli Antoni poj Podchorodyjsky
Jan Trzeciakown. — Krasicki,

XryiiMir hcj^b , o tym si<^ mówio w pitym tomie pod
herbem Krucini albo Krzy.

Xryzoa herbu Gozdawa^ w ksi(,'!Ztwie Litewskiem.

Przodek ich wyszedszy z Grecy i wedug Okolsk. osiad by w
ksicztwie Siewierskiem i by dziedzicem na Brasku , a g"dy

Siewierz od Moskwy odpad, potomstwo jeg"o ztamtd wynioso
si do województwa Nowoj^rodzkieg^o ; z tych by IwanTryzna
starosta Nowogrodzki, który Talarów w r. 1505. zamku doby-

wajcych , z niema w nich klsk porazi i odpdzi. Sti^yjk.

1. 22. c. 5. Kojaow. p. 2. Grzegorz marszaek Litewski i

pukownik po owej sawnej pod Wend wiktoryi , wysany do
Króla z t nowin do Wilna, i z pojmanym w tej potyczce

Iwanem Meskierskim wojewod Moskiewskim : majc kom-
mend nad picia tysicy wojska od Radziwia hetmana , Mo-
skiewskie kraje w Inflanciech pustoszy w r. 1561. wspominaj
go kasztelanem Podlaskim w roku 1567. wedug Kojalowicza^

synów jeg^o trzech zostao. Jan, który jako dworzanin króle-

wski w r. 1566. przyjmowa posów Moskiewskich w Grodnie;

drugi Piotr wojewoda Parnawski , starosta Bobrojski 1623.

mz wojenny, który i zdrowia i fortuny swojej dla ojczyzny

nie aowa, fundowa Societ. Jesu rezydency w Bobrojsku,

jego zon jedne wspomina Auila Poubtana Zofi Woowi-
czown. 1Vitmiski za w kazaniu: Radosny Grób Ann 3Ia-

salsk siostr wojewody Miskiego , z której córka Petronella

posza za Samuela Paca chorego Litewskiego, ya 1630.
Aland. Histor. Miruc. Synowie za jego byli : Piotr starosta

Bobrojski i Micha. Trzeci syn Grzegorza Grzegorz marszaek
Sonimski , kasztelanji Smoleskiej ofiarowanej sobie przyj
niechcia, w Byteniu fundowa Bazylianów unitów, i witemu
Jozafatowi Kuncewiczowi pod rzdy podda. Na Moskiewskich

i Wooskich kampaniach zasuony onierz : ona jego Ale-

xandra Sapieanka Jdrzeja wojewody Smoleskiego córka.

Uisor, Sapie/t. par. 3, Jol. 95. Synów jego zostao czterech,

pierwszy Pawe Piotr, najprzód obony Litewski, starosta Sa-
rodubowski, z sejmu 1634. komissarz dla obrady hetmanowi
Litewskiemu przydany, Constit. fol. 3. a w r. 1634. pose na

sejm i deputat na trybuna skarbowy, Constit. fol. 6. w roku

1625. pukownik pod Luciniem mnie Szwedów gromi,
umar stolnikiem Litewskim w r. 1639. pogrzebionv w Kra-

kowie u S. Trójcy z nagrobkiem , który wypisa Starowa, tn
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Monum. tam je^o expedycye Moskiewskie , Pruskie i Iiiflanl-

skie \vsj)oniinaj;| i brata jeg^o Gedeona Michaa. Drugi Mar-
cyan biskup Mallcski, koadjutor biskupstwa Wileskiego,
referendarz i pisarz, a potem podkanclerzy Litewski, proboszcz

Geranoski i Trocki, opat Wchocki, kanonik Wileski; po-

moga mu sia do tych honorów niepospolita w nim nauka , a

nawet i w Greckim jzyku biego taka , ze posom Greckim
do Króhi Zygmunta III. od tronu odpowiada, z sejmu 1633.
deputowany by z inszemi do korrektury statutu Litewskiego,

Constit. fol. 2&. a w r. 1634. z Moskw szczliwie zawar
pokój i podpisa, tego roku i nastpujcym, deputatem za-

siada na trybunale fiskalnym Litewskim, Constit. fol. 6. i 5.

zszed z tego wiata w r. 1643. w Brzeciu u 00. Bernardy-

nów pogrzebiony, gdy albowiem matce swojej zmarej pogrze-

bow usug gotuje , nio mu si kilk miesicami przedtem,

jakby go w tyme kociele grzebiono , i nagrobek sobie przy-

dany czyta, dla tego tym bardziej na mier si gotowa po-

cz. Trzeci Gedeon Micha podskarbi wielki Litewski, Brze-

ski, Surazki i Mcisawski starosta, Grodziski, Mohylowski
ekonom , Nowodworski , Persztuski , Przeomski , Rudnicki,

Lenicki , zczy si by doywotnie z Marcybell W^odysk
wojewodzank Podlask, atoli ta bezpotomna do grobu wesza
w r. 1651. bdc przedtem najprzód stolnikiem Litewskim, a

potem krajczym i podkomorzym
,
posowa na róne sejmy

1623. Constit. fol. 10. 1638. y"o/. 25. marszakowa izbie po-

selskiej 1634. kaplic do ozdobn wystawi w Brzeciu przy

kociele 00. Bernardynów na cze S. Michaa archanioa,

tame na nasze kollegium dobroczynny: O drugiej onie jego

Rajeckiej wojewodzance Miskiej namienia^, Poniatów. Morze.
O trzeciej drudzy namieniaj, e bya Pociejowna, Leona Po-
cieja pisarza ziemskiego Brzeciaskiego jedynaczka. Czwarty
Mikoaj najprzód podkomorzy Sonimski 1621. potem kuch-

mistrz Litewski , a na koniec podskarbi wielki Litewski , sta-

rosta Budneski i W^okowiski, m i na ojczyzn szczodry,

dla której do obozu omset ludzi zbrojnych wyprawi prze-

ciwko Szwedom i Moskwie, jako i na duchowne osoby, znaj-

dziesz go w Konstytncyach 1635. yb/. 5. wszed by w doy-
wotnie kontrakty z Maryn Dorohostajsk, wojewodzank Po-

ock, z tej spodzi dwie córki, jedna z nich zalubiona Ga-
bryelowi Szemiotowi podkomorzemu Sonimskiemu , druga

Kazimierzowi Tyszkiewiczowi podkomorzemu Brzeciaskiemu,
i syna Teodora wojewod Brzeciaskiego , starost W^oko-
wiskiego i Budneskiego, który w r. 1645. ycie to miertelne
zakoczy bezpotomnie, zostawiwszy owdowia maonk swoj
Izabell Lack, starociank mudzk , która po jego mierci
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posza za Illeronlnia Cliodkiewicza slarostc^^ Mozypskiej^o. /lisi.

Sapie/l. pai\ 3.y. 7(>. twierdzi, ze za Teofilem Tryziuj Wo-
kowiskim starost , ekonomem Bobrojskim , byji Katarzyna

Saplezanka eóika 31ikolaja Sapiehy pisarza polne<;o Liteuskie-

i^o , ale to wtpliwa; umierajc, niektóre swoje tlohra zapisa

00. Bazylianom w Byteskim Monasterze, kdy le po mierci

sj)oezywa. Dubów, kdzaii. na Je^o pogrz. Krom tych, jeszcze

tych wspominaj, Józefa Tryzn<^ wojewod*; Podlaskiego, Teo-

dora kasztelana Smoleskiej^o , Konstanteg^o kasztelana Podla-

skieg-o. Stanisaw Wadysaw sdzia ziemski Wokowiski, po-

se na sejm 1661. deputat na trybuna fiskalny Litewski. Consl.

fol. 4. Katarzyna zakonnica S. Benedykta w Wileskim kla-

sztorze 1676. Jdrzej poborca w Nowoj^rodzkiem 1578. Const.

f\ 353. i\. bya za Hipacym Jelcem, Klemens Kazimierz mia
za sob jomsk, z któr si rozwiódszy, zosta Czernecm i

archimandryt Wileskim , siostra jej^o bya za Swoyskim
marszakiem Oszmiaskim. Anastazya Tryznianka w r. 1643.

lub braa z Stanisawem z Trojan Piotrowskim stolnikiem

Nowogrodzkim.

TRZASKA HERB.

Ksiyc jak na nowiu nie peny , obiema rogami do g'óry

obrócony, óty w polu niebieskiem, i dwie gownie otuczone,

2 krzyami i rkojeciami, z których jedna jest w rodku ksi-

yca, druga pod ksiycem, na hemie nad koron pawi ogon,

na którym taki ksiyc i z gowniami, tak go opisuj Papro,
w Gmazdzie fol. Ab'. \ fol. 1187. o herb. fol. 265. Okohki
tom. 3. fol. 240. Klejnoty fol. 87. zowie si ten herb ju
Trzaska, ju Biaa, ju Lubiewa. Z tej za okazyi ten herb

nadany kawalerowi nazwanemu Trzaska, od Bolesawa Chro-

brego Króla: gdy albowiem w okazyi, nieprzyjaciel na samego
Króla z mieczem naciera, pomieniony rycerz, zastawiajc Pana
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swe^o , swoim g-o oz«;zcm odcina, nie móg jednak dug"©

iilrzynuu- na sobie siy nieprzyjacielskiej: ho gdy w kark nie-

przyjaciela zajecha nat(;zonyni impetem, miecz mu si po sarn

i)ra\vie rkoje.4c spada, co widzc Chrobry, swego mu co pr-
dzej doda, którym silny z natury kawaler, nie tylko ze teg-o

na mier zrba, ale i drugich tak posieka, ze si gstemi

trupami w koo opasa, ale i ten sam miecz na koniec mu pry-

sn.-j , którego g"dy po tej wygranej potyczce oddawa Bolesa-

wowi, Król mu w nadg^rod odwag-i jego i serca tak piknego,

w ten ksztat herb uoy: przydaje Paprocki ze dla tego Lu-

biewa by potem nazwany, i w Wielkiej-Polszcze fundowa
klasztor Lubieski , kdy trzech z teg^o domu jeden po drugim

opack jurysdykcy rzdzili , nawet na pamitk tej od nich

fundacyi
,
jeszcze si i podzidzieii herbem Trzaska piecztuje

pomieniony klasztor. Z leg^o domu dawniejszych wieków

przodków Paprocki doczyta si tych w klasztornych przywi-

lejach : 3Iorch hrabi z Biay w r. 1091. Mstygenia hrabi z

Biay 1180. Klemensa Szelig z Janowic, podkomorzego Sie-

radzkiego w r. 1436. ale g-o i pod herbem Szeliga pooy.
Niektórzy familianci jeszcze i po te czasy od imienia tego herbu

w omyskiej ziemi kwitn, jako Stanisaw Trzaska, który

pod Pskowem w r. 1582. zsiadszy z konia, pieszo szed do

szturmu. Papro, o herb. fol. AQ^. Pawe Trzaska 1680. Ja-

dwiga Trzaskowna, zakonnica S. Benedykta u \Vszystkich SS.

we Lwowie. Tene herb na siebie i na potomków swoich przy-

j na sejmie Hrodelskim przy unji Litwy z Koron Mojdylon

czy Mejdalon Kufoowicz, Biel. fol. 314. czy Czusoowicz.

Stryjków, fol. 542. Adam i Samuel w ziemi Waszawskiej,

Walentyn, Pawe, Maxymilian i Kazimierz w Nurskiej 1697.

R. 1778. Felix Trzaska chory omyski. — R. 1788. To-
masz komornik graniczny Opoczyski. — Krasicki.

Biayy

Bielski.)

Blaiejowskiy

Budkiewicz^

Chojnackie

Chrzszczewski^
Chrzczonoivsh\

Duski^
Glinka^

Gouchowski.)

Goyskiy
Jarzyna^

Herbowni.

Kleczkowski^

Kotowskie

Kumochowski^
Lubiewski^

Michaowskie
Nartowski^

Niemirowskiy

Pancerzyski^
Papliskie

Patkowski^

Pielesz^

Podbielski^

Podsdliowsh\
Ponikiewski,

Popawski.)

Popówski^

Rojecki^

Ryczyclii^

Sczucki^

Siekluch\

Supeckie
Sokooioskif

Swi(jko7iiskiy

Szygowskif
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Trzaska^ U<Irogowski\ Zn/irz('.wsln\

7yzon/wws/i\ ff "yIczjfski\ Zim os zarski\

Tyszka^ Zdbielski^ Zorawski.

Kiwopatnicki, Maachowski i Wicldek nast^'![)uj.'{cyin familiom herb

ten przypisuj

:

Iioti/tewicz , — Moijdi/Ion, --- Swiecikowski.

O Paieerzyskicli niówiom w siódmym tomie, ulem ich

herhu nie wiedzia.

Ti*Ka$koivski. N. Trzaskowski mia za sohfj Borzy-

mowskq , 31S. o Famil. Prusk. N. Teofil wieck.j , z której

hyly dwie córki , ZoHa za Janem Pawiskim , Katarzyna za

Wodkiem.
Vl*zeieii$ki herbu Leliwa wPrusiecli, pisz.i si<; a Can-

den , z t;} jednak rónic, ze powinny byc dwa charty myliwe
podle siebie w praw tarczy zap«;dzone, a nad niemi herl zwy-

czajny Leliwa, na hemie nad koron pawi ogon, na którym
Leliwa, tak g-o opisuje 3IS. o Famil. Prusk. i mnie si wi-

dzie dostao. Z tych Pawe Trzcieiiski sdowy ziemski Tcze-

wski , Micha najprzód sdzia ziemski Chemiski , a potem
podkomorzy Pomorski, na poselskich, deputackich , komissar-

skich funkcyach wsawiony, m dowcipu wielkiego ; zona jeg-o

Dulska herbu Przegoni, stryjeczna siostra podskarbiego, z t
spodzi piciu synów, po niej poj Barbar Dambrowsk sta-

rocica Radzyiiskiego córk , i z tej zostao potomstwo : wspo-
minaj teg-o Michaa A'o«.vA///Mcye 1 613. deputatem na trybuna
fiskalny /"o/. 8. Ten/.e czy inszy podkomorzy Pomorski , mia
za sob Kilnowsk. ukasz podwojewodzy Pomorski , sdzia
generalneg^o kapluru Warszawskiego 1648. Porzdek elekcyi.

Pawe pisarz ziemski I grodzki Chemiski
,
posowa na sejm

1662. Constit. fol. 2. Wadysaw podwojewodzy Chemiski
1688. dobroczynny na rezydency Malborsk. Bernard pose
z Chemiskieg-o na konwokacy 1696. podobno to ten Ber-

nard i Franciszek synami byli sdziego Chemiskieg-o. Jdrzej
sdowy ziemski 3Iichaowsk 1699. Adam podwojewodzy Che-
miski 1682. deputat na trybuna koronny, mz w prawie bie-

gy, i Societatem nasze koch.ijcy, w r. 1690. obrany znowu
deputatem, zy przesta. Cypryan 1682. na kolleg"ium Gru-

dzidzkie dobroczynny. Adam kasztelan Rypiski temi czasy.

Trzciski herbu Gozdawa^ w ksiztwie LItewskiem.

fF~ojniow, kazanie: nieg Ogie.

TrzciiisRi herbu Pobog pod Maw. Zygmunt Trzci-
ski z Trzczenicy, syn jeg^o Stanisaw, któreg-o córka Anna bya
za Janem Stokowskim podwojewodzym Sieradzkim , Acta
Caslren, lViehin. 1621. by ten Stanisaw wojskim Wielu-
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skim, syn jego Gabryel 1642. Acta JVielun. podobno z Go-

leniowskiej urodzony.

TrzciiisKi herbu Slepowron ^ w ziemi ukowskiej.

Jan Trzciski 1632. w Lubelskiem. N. mia za sob Zoifj

Prochask c6rk<^^ Marcina. Stanisaw 1632. Jakób 1674. w
Poznaskiem.

Duczewski w herbarzu Tom. 1. str. 364. tak obszerniej o tej fa-

milji umieszcza. ,,'Le Niesiecki krótk tylko wiadomo staroy-

tnego imienia Trzciskich podaje , zaczem doskonalsz kad tu o

nich informacy, z ksig grodzkich Lubelskich zebran odr. 1633.

w których jest tranzakcya Tomasza Trzciskiego, syna Ja-
ko ba Trzciskiego, który mia za sob Zoti Brodowsk, Jana

Brodowskiego córk, wyraona Jer. 2. /;. Bartholoma. R. 1638.

wspominaj te same akta Mikoaja Trzciskiego, który mia
w maestwie Tjofia^Cieszkoosk 1641. Kasper Trzciski, syn

niegdy Jana, podkomorzego Sochaczewskiego, óóhr fVola Pko-
szowska dziedzic, uwolni z poddastwa Wojciecha Knycha. R. 1643.

jest wspomniony Szymon Trzciski, który mia w maestwie
Jadwig Wihk , Michaa Wilskiego z Barbary Kwaniewskiej,
urodzon córk , dziedziczk na Sowifiie w województwie i po-

wiecie Lubelskim. R. 1644. Alexander Trzcislii, J e rzego syn,

czci swoje po ojcu w dziedzictwie wsi Trzcitmik w wojewódz-

twie Lubelskiem, powiecie Urzdowskim, Stanisawowi Trzci-
skiemu, bratu swojemu, puci zastawem. R. 1645. wspomina tran-

zakcya Stefana Trzciskiego, 1649. take Jana Trzciskiego,

i J a k ó b a , a potem Stanisawa, i on jego dr Chmilek Trzci-

ska. R. 1660. jest intercyza roborowana Hieronima Trzci-
skiego, z Ann \mo voto Kielpisk, 2do Konarsk, 'Mio Bzick,
swoim i Kalarzyny Bf/strz?/ckiej, ony swojej imieniem zapisana,

z któr spodzi trzy córki , Helen Stanisawa Gano , Justyn
Franciszka Nasiowskiego, który pod czas batalji Wiedeskiej na

harcu zgin, i Katarzyn Wojciecha Kazimierskiego ony, któ-

rych wspomina tranzakcya 1679. 1682. i póniejsze. Tene Hie-

ronim Trzciski, mia synów trzech, Jana, Franciszka i

Wadysawa. Franciszek oeniony z Ann Grzankiewiczo-

wn, Andrzeja Grzankiewicza z Heleny Boguckiej urodzon córk.

Jan Trzciski mia Konstancy 5^c^2/c^f/, która bya pierwej za

Stanisawem Podniesiskim
,

jako twierdzi roboracya intercyzy

1671. Wadysawa mh\i.t&ivfO non constat. R. 1661. jest w
intercyzye wyraony z Karolem Wapowskim, synem Stanisawa

kasztelana Przemyskiego , Jdrzej Maxymilian Trzciski,

owczy ziemi Sochaczewskiej, na Tymienice i Thorowie dziedzic,

a ten mia Franciszka syna, potem tene Wapowski pomie-

nionemu Jdrzejowi Maxymilianowi uczyni donacy dóbr Chy-

zna, w województwie Podolskiem lecych. Sta ni saw Trzciski

dziedzic na czciach Kwasowiec , Radków , i inszych dobrach,

syn Hieronima Trzciskiego, z Zofji Dembowskiej urodzony.

R. 1664. Wojciech i Tomasz Trzciscy Jakusowie, synowie

Mikoaja. Jakób Trzciski syn Tomasza, mia w maestwie
Zoli Borkoiosk. Remigian na Trzcinniku Trzciski, po któ-

rym Maryanna Trzciska, Szymona Trzciskiego ona, pozo-

staa wdowa , i Katarzyna Trzciska z Marcinem Sosnowskim
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inceni swoim, w Trzcinniku dzia uczynili roku pomienionego.
1676. Anua Wysocka, Jana Wysockiego córka, bya za Ale-
xan drem Trzciskim. Seweryn, Jan, Franciszek i Wa-
dysaw Trzciiiscy, synowie Stanisawa zwanego Zawrzykra-
jem. 1680. mia Iranzakcy Józef f/e Trzciana Trzciski, i Fio-
ryan majjjcy w maeiislwie szlachetnie urodzon Maryann^* /?^-
ska , Hrzyszlola Rajskiego córk. HiHl. wspomina take obiigacya

Adama Trzciskiego na Trzcinniliti. 1682. pewnego kontraktu
roioracya z Stanisawem z Wronowa Wronowskim , imieniem
Maryanny Stawskiej ony, i Reginy Trzci/iskicj matki swojej.

1683. Jest kwielacya Rartomieja Trzciskiego, niegdy Ste-
fana z Tociów Trzciskiego syna, któr Stanisawa Czarnie-
ckiego

,
pisarza polnego wojsk koronnych , uspokoi. Jest w iele

inszych tranzakcyi tyche , i póniejszych Trzciskich , które w
pomicnionym grodzie podzidzie kady czyta moe

,
ja tu od

Pradziada yjcych wymieniam.
Hieronim Trzciski, mia za sob w maestwie 55e///.vX"« herbu

Lubicz, spodzi synów szeciu, z tych bdc piciu pod Wie-
dniem za Króla Jana Sobieskiego, zgino czterech, pity si zo-

sta Franciszek Trzciski, który cztery razy wota maeskie
ponawia, pierwszym kontraktem doywotnim z Groftkicwiczow/Kf,

drugim z Borzechowsk , trzecim z Gsiorotcsk , czwartym z

Sos7iowsk. Z drugiej ony Boj^zechowskiej , herbu Lubicz, jak

i^\szQ ISiesiecki Tom IL yó/. 255. ci antenaci byli. Piotr Rorzecho-
wski , kanonik Warszawski, sekretarz królewski, Zygmunta Au-
gusta, w r. 1553. 31ikoaj w województwie Lubelskiem, o któ-

rym Konstytucya r. 1593. fol. 660. i inszych tak wielu nie wspo-
mnionych. Z niej Remigian, który mia za sob Iyck. Z pier-

wszej ony Gro7ikieiciczoumy bya Katarzyna \rno roto za Opo-
ckim, który bv ostatni z domu Opockich , zszed steriliter: '2do

roto bya za Konstantym Iyckim
,

po którym syn Józef Iycki
dziedzic wsi fVirzchowisk pod Lublinem. Z trzeciej ony Gcisio-

rowskiej , syn AlexaDder Franciszkau. Antoni Trzciski,
czenik Róaski, który suy za towarzysza z Kalinowskim, pod
czas okazyi Putawskiej , mia za sob pierwsz w maestwie
Dorcgowskq. po niej Piotrkowsk, na ostatek f^Vro7iowskq, herbu

Topor, z Wronowic , w Lubelskiem województwie, o których

z inszemi Niesiecki pisze. Z niej zostao si synów czterech

Trzciskich, i córka jedna, ale ich niewiem po imieniu, z naj-

pierwszej za ony Antoniego Trzciskiego Dorgowskiej, córka

jedna Rernardynka w konwencie Lubelskim.

Tego wspomnionego Franciszka Trzciskiego, z ostatni on
Sosfiowsk, herbu Nacz, synowie Stanisaw Trzciski,
chory Urzdowski , i 31icha komornik graniczny Lubelski i

skarbnik Urzdowski. Kto chce wiedzie yjcych enkomia, moe
czyta ich w Pijarskim panegiryku koUegium Piotrkowskiego, w
r. 1741. wydanym, ja tu ich tylko wyraam wiersze.

Inclyta longacros gens Trzciiiskich stabit in annos,

Perpeuo sonper , Stemmata restra docent.

A Solea fulcrum est, benedicct Crux , nihil Ale
Triste canet , rocem nam Annulus istc retat.

Tene Stanisaw Trzciski, chory Urzdowski, suy pod zna-
kiem husarskim w Krasurmstawie stojcym , lat 30. wszed w do-

ToM IX.
' '

9
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ywoliii.-} przyja , z Maryann Kroguleck , Mikoaja Krogu-

leckiego , sloliiika Zydaczowskiego córk , kióry Mikoaj Krogu-

lecki by u Króla Jana III. w wielkim u dworu kredycie, Micha
Krogiilecki herbu Junosza jest kanonikiem Chemskim , którego

dedukcya familji, jest w katedrze pomienionej r. 1747. pro feso
Dhisiotis ^postoloiuwi prezentowana, ale mi jej nie przyszo wi-

dzie, i tu wyrazi. Z pomienionej Maryanny Krognleckiej\ Trzci-
skiego chorego Urzdowskiego ony, syn jeden Mikoaj, w
Palestrze zostajcy, i córek dwie, jedna Katarzyna, ta jest za

Józefem Jastrzcmbskim, podczaszym ziemi ukowskiej, druga Ju-

styna teraz za Antoninem z Manina Maskim chorycem y-
tomierskim , Alexandra z 3Icanina i Teresy z Wybranowskich
synem, towarzyszem znaku husarskiego J. O. Ks. JMci prymasa

Micha Trzciski, komornik graniczny województwa Lubelskie-

go , husarskiego znaku towarzysz, brat Stanisawa tego cho-

rego Urzdowskiego , z Sosnowskiej urodzony , mia za sob
l^ierwej Slotwisk, potem Duiewsk. Do tyche nale Wacaw
i Adam Trzciscy, teraniejsi kasztelanowie Rawski i Dobrzyski.

Szósty syn Hieronima z Szelisk spodzony, Jan spodzi sy-

nów trzech: Stanisawa, Michaa i Kazimierza. Sta-
nisaw mia za soh Deszkowsk^ , z któr spodzi by sy-

nów dwóch i córk jedne, która bya za Adamem Zelisawskim.

któren w pojedynku raniony od Franciszka brata ony swojej,

fatis decesit , o czem dekreta grodzkie Lubelskie ferowane

w roku 1742. Micha mia za sob Zawadzk z któr spo-

dzi synów czterech, Piotra, Augustyna, Jana kanonika

Chemskiego, i Stefana; córk jedne, Alexandra Suchodolskiego,

skarbnika ytomierskiego , dziedzica dóbr Rzeczycy maonk.
Kazimierz mia za sob Kask, który sterililer zszed. Ta
Kaska 2do roto bya za Raczyskim pisarzem grodzkim Krasno-

stawskim. Ten Micha Trzciski by skarbnikiem, potem stol-

nikiem i chorym Lubelskim umar. Zasug jego w w»ojewódz-

twie Lubelskiem jeszcze jest ywa pami. — Duczewski.

Trzciuski herbu Sulima^ w Krakowskiem wojewódz-

twie, od Gamratów swoje lini cig-n: bo g-dy Kasper Gamrat

poj w maestwo Czarnkowsk dziedziczk na Trzcianach 1

inszych do)rach midzy Sdziszowem i Rzeszowskim, od tych

dóbr nazwany Trzciskim, syn jeg-o take Kasper poow tych

dóbr przeda Sepichowskiemu , mia za sob Skotnick herbu

Pókozic, która mu powia trzech synów, Krzysztofa, Stani-

sawa i Wacawa: z tych Krzysztof dwa razy luby maeskie
ponawia

,
pierwszy raz z Kwilisk , z tej zrodzi dwóch sy-

nów, Jana sterilem^ i Jerzego nauk i dzielnoci tej ojczy-

nie zasuonego , drugi raz z Rzeszowsk herbuW Adama
córk, z t zostawi synów Adama, Stanisawa, Krzysztofa i

Mikoaja, i córki, jedna z nich bya za Wawrzecem Doma-
niewskim A Icesg-erentem grodzkim Krakowskim , drug-a za Lip-

skim , od której by syn Jan Lipski , trzecia Zofia Sendzlmi-

rzowa , czwarta Maryanna Niewiarowska. Baranów, Krzysztof

archiprezbiterem i infuatem proboszczem u Panny Maryi w Kra-
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kowie w rynku ; od Adama dwóch synów zostao , Mikoaj w
zakonie Soc. Jesu, ten suc zapowietrzonym w Warszawie,
tyme jadem zaraony poleg- heroicznie w r. 1652. Tanner
Societ. Aposto. Janit. fol. 794. Nadasi. Drugi AIexander,
na rónych Paskich dworach wiehni zachwalony, Jerzy trzeci

syn. Stanisaw drugi syn Kaspra z Czarnkowskiej : ten tylko

jedneg'o mia syna z Buchowskiej Stanisawa, którego dwóch
synów, m<;zów rycerskich hyo, Krzysztof i Jan, który w^ nie-

woli u Turków ycie styra , Stanisaw za trzeci ich hrat.

Wacaw trzeci syn Kaspra z teje, Jana, Marcina i Stanisawa
ale hezpotomnych spodzi. Gahryel Trzciski burgrabia Kra-
kowski z sejmu 1652. komissarz do granic od Szlska. Const.

fol. 25. N. Sf^dzia ziemski Sendomierski , deputat na trybuna
koronny 1695. Elbieta zakonnica Sdecka 1701. Salome
pisarzowna ziemska Sendomierska , Alexandra Krasiskiego
kasztelana Wilickiego maonka. N. mia za sob Dorot
Derszniakowne. Jerzy i Alexander w Krakowskiem 1632.

Trzciiislii herbu Rawicz^ w województwie Rawskiem,
luboc niektórzy z nich na Ru si wynieli. Dom staroytny,

z których Filip z Trzciany by kasztelanem Rawskim w roku
1550. Wawrzeniec to krzeso zasiad w r. 1598. jakom do-

wodzi w pierwszym tomie. Zofia Wojciecha Leszczyskieg-o

herbu Belina maonka. N. mia za sob Petronell Izbisk.
Barbara podkomorzanka Socbaczewska, bya za Chociwskim.
3Iaryanna za Bartomiejem Bezeckim. Jan podkomorzy So-

chaczewski , mia za sob Zofi Noskowsk starociank om-
ysk. Katarzyna bya za Kasprem Osuchowskim podkomo-
rzym Sochaczewskim. Katarzyna za Jdrzejem Sierpskim wo-
jewod Rawskim, starost Pockim, umara 1556. N. mia za

sob Elbiet z Rzeczycy, która Imo voto ya z Janem Swo-
szowskim podkomorzym Lwowskim. Acta Castren. Leopol.
1646. N. kasztelan Lubaczowski, córka jego bya za Alexan-

drem Fredrem miecznikiem Lwowskim. Maxymilan Jdrzej
owczy Sochaczewski , zczy si doywotnie z Ann Aloizy
z Sternberku Kostczank, y z ni od roku 1657. a do roku

którego umara 1673. syn by z niej, ale w dziecistwie umar,
córka za Krystyna dostaa si w maestwo Kasprowi Niebo-

rowskiemu
,
podczaszemu Gostyskiemu, Duryew. fol. 88.

Kazimierz sdzia grodzki Sochaczewski , Adam pisarz grodzki

Sochaczewski, a potem stolnik ziemi Gostyski i sdzia grodzki

Rawski, pose na konwokacy 1696. Marcin i Adam 1674.

Maciej i Stefan 1632. Józef suffraganiarchidyakon Gnienie-
ski, prezydent trybunau koronnego 1723. i 1728. i 1737.
któreg-o wszed do grobu. Wacaw brat jego rodzony kasztelan

Rawski, deputat na trybuna koronny 1723.
9*
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Felicyan Trzciski kasztelan Rawski (•]• 1762.) niial za sob
fniiank^ siostr starosty Grabowieckicgo. — Ignacy kanonik

Poznaski. — Stefan czenik Wieluski. — Stanisaw wojski

Brzeziski. — Ignacy chory Kruszwicki. — Tadeusz stol-

nik Bydgoski. — Benedykt czenik Rypiski. — Jan wojski

Owrucki. — Mikoaj podstoli ukowski. — Jak(5b w r. 1788.

owczy Brzeziski. — Krasicki.

Trasellicki herbu abd , w Sieradzkiem wojewódz-

twie. Marciu z TrzeMczna Trzebicki kasztelan Wieluski w r.

1657. wieku swego 85. zmary któremu w Piotrkowie u 00.
Dominikanów nagrobek marmurowy wystawi syn Jdrzej,

córka Marcina Jadwiga, Wojciecba Cienskiego maonka, bral

za.4 rodzony Marcina Stanisaw , kustosz, archidyakon, dziekan

Krakowski, w trybunaacli koronnych nie raz deputat, wsz-
dzie aeuitatp , morum gramtate et probitate conspicuus^

wyzu si z miertelnoci w r. 1678. w kociele Krakowskim
u S. Piotra pogrzebiony, kdy do ozdoby kaplicy S. Franci-

szka Borglasza, sita si swoj szczodrol)liwoci przyoy, o

adne wysze honory, nie tylko nie zabiega, ale cisncemi si
do siebie wzgardzi. Jdrzej biskup Krakowski syn Marcina

kasztelana, w Kaliskich szkoach z modsiych lat swoich w nau-

kach znacznie postpi , w Krakowie potem w kolegium u S.

Piotra filozofji sucha, I publicznie z niej defendowa, przy

prezencyi nuncyusza apostolskiego Honorata ylcecomesa, w
Rzymie skoczy teologi pod Janem de Lugo professorem So-

cletatls , a potem kardynaem : pod który czas poznawszy si
z purpuratami Rzymskleml Franciszkiem Barberynem , i Gwi-
donem Bentiwollm , w wielkiej by potem u nicli estymacyl,

co pozna z niektórycli listów do niego od nich danych. Do
ojczyzny powróciwszy scholastykiem, a dalej proboszczem Po-
ckim , kantorem Gnienieskim, kanonikiem Krakowskim, re-

gentem koronnym urós, za promocy Macieja ubieskiego
arcybiskupa Gnienieskiego, który go na dworze swoim do

publicznych tej ojczyzny Interesów z lekka wprawowa : wzi
potem podkanclerstwo koronne, biskupstwo Przemyskle I opa-

ctwo Czerwieskie, pod który czas posem wysany do Ferdy-

nanda Cesarza i do rzeszy Niemieckiej w Ratysbonie
,
jako

wspomina Knnstytucija 1653. fol. 25. t legacy z honorem
Polskiego imienia zakoczy. \V r. 1655. ofiarowano mu byo
Kujawsk Infu, ale jej przypuci niechcia, jedynie dla tego,

zby by musia ustpi opactwa Czerwiskiego, kdy rozllczne-

ml cudami synie obraz Matki Boskiej, do której on tam szcze-

gólniej Iy nabony, wiadkiem Albrycht Stanisaw Ks. Ra-
dziwi. in dedic. Elogior. 12. B. Mariae l^irginis. W na-

stpujcym za roku , z Szwedami w Warszawie gblzoneml
pokój zawar i podpisa. Tulden I, 6. Na Krakowskie wkrótce



Trzeliicki. 155

l)isku|>slv> o |)<)Siiiil(Mi> ., o prN niarvaln.i ••odnost', (koi'.j jednak

dla wlelkicli jc^o w lem Kióloslwie zasu<;-, bez \vjjtj)iruia da-

noby mu byo, He dowiadczonemu pod interreg-num po mierci

Króla Michaa, j^dv arcvl)l.skiipa GiiieziileMskle^o nie by(», jak

mdrze i spokojnie na elekeyi Króla Jana prezydowa , co o

nim z pochwa potomnoci wypisa Pofoc. Centur. f^iror.

fol. 431.) cale nie zabie<»a, ale wszystek si(; wyda na dobro

tej ojczyzny, i kocioa sweg-o : jako ze Arryanów z Polski

przez sejmow uslawe wypdzono, ze zwizkowych dobra ko-

cielne niszczcych upiezlwa ukrócone, ze domowa wojna

midzy Janem Kazimierzem Królem i marszakiem wielkim ko-

ronnym j)rzylumiona , nikt nad nie<>o vy tych punktach wicej

nie pracowa. Jana Kazimierza Króla ciao, wielkim nakadem
z Francyi sprowadzi, i w Bazylice Krakowskiej na zaniku zo-

y vy kaplicy , któr umylnie dla tego na przeciw Zygniun-

towskiej wystawi. Kwiutk. Roczne dzieje 1676. num. 7. ile

od niego exekutorem testamentu zapisany. Const. 1676. y. 26.

Na potrzeby Rzeczypospolitej osobliwie pod czas burzy Szwe-

dzkiej, za czasów tego Króla, sia spendo\ya, juz usarskie

chorg-wie
,
juz piechot na jej obron uzbrajajc, (która w

Kamiecu Podolskim zgina) przecie to wszystko darowa,

tylko 50. tysicy zostaa mu winna. Conslit. 1676. fol, 44.

Kocioowi katedralnemu Krakowskiemu przyda ozdoby, to z

wiey, któr czterdziest tysicy wspaniale \yyniós w gór I

z zegarem, to oknami, któremi rozprzestrzenlonemi widoczniej-

szym go uczyni, to gdy trumn srebrn osobliwszej wielkoci,

ale i nie mniej kunsztu i roboty sprawi S. Stanisawowi bi-

skupowi
,
po zabranej od Szwedów dawnej. Paac biskupi na

Promniku, od tyche nieprzyjació spustoszony, reparowa.

Seminarya kleryków, z rki jego aukcy swojej fundacyi wziy,
Sandomierskie 12. tysicy, tyle i Lubelskie, a missy w Pod-

górzu swoim sumptem, póki y, podejmowa. Do Czsto-

cho\^'y da kielich szczerozoty. JSieszpork. Odrobiny. Szpital

na szalonych w Krakowie ufundowa. Podczas gwatownego
w Krakowie moru, zapowietrzonym, ojcem si stawa: bo nle-

lylko, e ich do kilka tysicy swoj szkatu karmi, ale o ich

potrzeby tak duszne jako i ciaa troskliyyie si stara, dla prze-

wietrzenia t plag zaraonych Lazaret na przedmieciu wy-

stawi, pod te czasy klasztory i szpitale Krakowskie prawie

ask jego yy. W powinnoci swojej pasterskiej tak by pilny,

e sam przez siebie dyecczy wizytowa, kazania do ludzi mie-

wa, ksiy w podeszym wieku wici, kocioy konsekrowa,

z których jedne naprawione z jego szczodrobliwoci , drogie

siedm z gruntu w^yslawione. Osobliwiej jednak zakon Socie.

Jesu szczyci si jego ku sobie ojcowsk mioci i dobroczyn-
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noci;j, kiedy w Krakowie u . Piotra, kollegji wiksz cz
i wspania struktur i liojnym nakadem wymurowa, a nawet

i zwoki ciaa swego, po zejciu swojem, nie gdzieindziej, aby

byy zoone, tylko w tyme kociele, g-dzle sobie g-rób wysta-

wiwszy, gdy raz nawiedzi ten dom Boy, padszy na kolana,

na wzór Karola Wielkiego , miejsce to g-dzie mia lee ucao-

wa, mówic owe sowa, Haec reqmes mea etc. Dopdziwszy
tedy wieku swego lat 72. w r. 1679. w sam dzie narodzenia

Panskleg-o , trzy msze wite wedug^ porzdku kocioa katoli-

ckIeg"o odprawiwszy, na lekk febr zapad, która wkrótce w
fataln rozgorzaa , tak dalece, e go te w dzie Modzianków
witycb strawia, przecie witobliwie do mierci przyg-oto-

waneg-o, i w sakramenta wite opatrzoneg-o. Ostatni wol
swoj , trzykro sto tysicy na róne dobre uczynki wysypa.
Bibliotek za swoje kolleg-io Krakowskiemu naszemu odkaa.
By biskup ten rosej statury, suchej komplcxyi, na rozwio-

zycb przyostrzejszy, w radzie gboki. Napisa ycie Stani-

sawa ubieskiego biskupa Pockiego ie krewnego swego^

które znajdziesz in f^itis Episc. Pocen. na kocu ^ i owszem
te ycia biskupów Pockich Jdrzej bdc w Rzymie do druku

poda. Za jego take staraniem i nakadem wysza Ksika w
Rzymie 1639. in hto pod tytuem: Manipulus Orationum^ ab

eruditis viris Polonae nationis^ diversis temporibus et occa-

sionibus scriparum , s tam Orationes Stanisawa ubie-
skiego^ biskupa Pockiego ^ Jana Lipskiego ^ potem arcybi-

skupa Gnienieskiego ^ Jerzego Ossoliskiego kanclerza ko-

ronnego, i niektóre panegiryki yikademji ff^ileskiej ^ do

kade/ z nich ^ Jdrzej prolouium krótkie przyda, Alexan-

der YII. i Urban VIII. Papiee, jeg"0 arliwo i pobono
danemi do niego listami obszerniej zalecili. Stanisaw chory
Sieradzki 1674. a potem zda mi si kasztelan Spicimirski , sy-

nowiec Jdrzeja biskupa, córka jego bya za Wojciechem Mo-
rawskim. Józef Prokop kanonik Krakowski , który bdc w
Rzymskiem Seminarium mia przed Klemensem XI. Papieem
in Sacello Pontificio oracy^ któr wydrukowa lamie in

kto 1705. pod tytuem Spiritus Adjiwans^ atoli modo ycie

swoje styra, jako i brat jego w zakonie naszym, który w Ja-

rosawia umar 1713. Maciej wojski Wieluski drugi syno-

wiec Jdrzeja biskupa, teg-o z Jadwig-i Piotrowskiej zostao po-

tomstwo, a midzy inszemi syn Stanisaw w zakonie naszym,

rzdzi kolegium Rawskiem, umar 1740. posowa ten Maciej

na sejm 1701.m staropolskiej cnoty. N. bya za Swentosa-
wem Tomickim. N. mia za sob Ann Lipsk plsarzown
ziemsk Kalisk. Jadwiga Tomasza tkowskiego maonka.
Tomasz podstoli Sieradzki deputat na trybuna koronny w r.
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1693. mia za sob \VolIsk.'> cói-k<; Jana. Sfanisaw Soc. Jesu

godnie zasuony, j»o ró/nycli rcktorslwacli, i^dy Ditmum Pro-

fessam w Krakowie rzjjdzl , j)o\vietrz<'in si zaraziwszy, lanr/.«*

y przesta w r. 1708. Trzel)iczna zk.-jd si oni j)isz;j , znaj-

dziesz rezy«>nacy€j w ksij^acli j:;rodzkIcli Oslrzeszowskieli
,

je-

szcze r. 1549.

Trzellieiiski herbu Jastrzbiec na Rusi, pisze o nlcli

Okolski iu indice tomi 2. gdzie z Wapowskleg-o iistoryl j)o-

wiada, ze Marcin Trzebiski rolnilstrz 1 pukownik w r. 1520.

dwa tysice Tatarów trupem na placu pooy, ciwai go i

Orichfw. in Qnincunce 2. Biel. Jol. 542. Mikoaj i gow i

rk na dobro tej ojczynie zaj)racowa : syn jego Stanisaw,

który Y^^jsugi swojej odniós nadgrod od Zygmunta Augusta

Króla. Alexander syn jego, najprzód pisarz ziemski, a potem

podkomorzy Lwowski, pisa si z Czyykowa, z tym tytuem

posowa na róne sejmy 1623. Constit. fol. 5. 1626. ztamld
stan deputatem na trybuna Radomski, Constil. fol. 5. 1

1632. na konwokacy, i 1633. fol. 8. i na koronacy, zkd
zapisany do ustanowienia taxy rzeczy, fol. 35. i 1634. gdzie

komissarzem naznaczony do boku hetmaskiego fol. 3. i do

zapaty wojsku yb/. 8. mia za sob Zofi Odank owczank
Lwowsk, z której spodzi dwóch synów, Piotra i Marcina,

ale gdy mu ci powróciwszy z cudzych krajów, modo pomarli,

i ona, stan sobie duchowny obra, od Wadysawa Króla re-

ferendarzem koronnym wyniesiony, przy której godnoci, trzy-

ma opactwo Jdrzejowskie i prelatur Przemysk: nie tu sta-

na aska królewska , Przemysk mu infu , i piecz mniej-

sz konferowa, atoli tylko co nad dwie lecie na tej katedrze

siedzia, ycie to miertelne, w niemiertelne zamieniwszy w
r. 1644. By to czowiek w radzie wielki, w ojczyzny intere-

sach dzielny, czego da dowód, w swojej do Amurata Cara

Tureckiego od Wadysawa IV. legacyi, kdy zawie trudnoci

nie tylko e obrotem swoim uacni, ale i dum Ottomask
wlelkiem sercem zama. Potocki mu in Centur. f^^iror. f 318.

pikne elogium napisa: kdy midzy inszemi, tako nim mówi:
Trzebiuium saepe reiiirat aetas nostra, posteritas aeuabit
raro. In Epistolarum Reliquiis znajdziesz list do tego Ale-

xandra pisany, od Eryka Puteana, sawnego temi tam czasy

krasomówcy. Kochoiv. climnc. 3. lib. ^. fol. 22\. pisze go

sekretarzem koronnym , ale to omyka : bo Jakób Gaioatli

w dedykacyi swe^o liosoeoronetum w roku 1642. te tylko

jego honory liczy: Nominat Przemyskl, referendarz koronny,

opat Jdrzejowski i kanonik Krakowski , to mówi Potocki

loc. citato. Stefan zabity, o którym Konstytucy 1670.

fol. 27.
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l[*VW.ehiuS>ll /ierh?i y^hdank w Podgórzu. Mikoaj Trze-

biski , mia za soh Ann Wybranowsk , cborzank Podol-

sk, z niej synowie dwaj, Wojciech i Adam, i córka Ewa.

Xrzef>il'isl4i /terbu Sremawa., w Krakowskiem W(»je-

wódzlwie
,
pisz si z Trzebienie

,
jako wyranie o nieb wiad-

czy Baranowsfii in 3IS. Z tych Krzysztof mia za sob Kon-

stancy Krnj)czank, z ni zostawiwszy synów i córki, umar
podrzdczym Krakowskim. Jan Trzebiski w Trzebini z Do-

roty Kniicianki spodzi córk Zuzann Piotra Baranowskie^^o

hei'bu Rawicz maonk. Magorzata z Trzebini, bya za Hie-

ronimem Gajewskim: Jerzy poj Decyuszown. N. Maryann
Lanckorosk , starociank Nowomiejsk. Kwitnli i na Wo-
yniu tego herbu, z których Alexander Trzebiski w r. 1789.

T'rzel»iusl4i herbu Poraja w Mazowieckiem wojewódz-

twie, Papro. Strom. o nich wiadczy, g^dzie pisze, ze Kata-

rzyna Trzebiska herbu Poraj, bya za Mateuszem Bronickim,

herbu Slepovyron. Adryan w ziemi Czerskiej, podpisa elekcy

Jana 111. Króla. Stanisaw, Jan i Jdrzej z Nieciszewa Trze-

biscy w Kaliskiem 1697.

'fr%eliiiisk.i herbu Szeliga^ w Kujayyskiem wojewódz-

twie. N. Trzebiski, którego zona Konopacka, urodzona z

Kostczanki wojewodzanki Chemiskiej i Jerzego Konopackie-

go kasztelana Chemiskiego, z tej córka dostaa si w mae-
sk lig Sokoowskiemu herbu Pomian urodzonemu z Bae-
skiej, MS. Konopne. N. mia za sob Joann Ulatowsk herbu

Jastrzbiec, z tej byli trzej synowie. Piotr, Tomasz i Antoni,

z tych Piotr poj Helen , Antoni Barbar Stoliskie , siostry

rodzone. N. bya za Janem Jerzym Czapskim , druga za Józe-

fem Czapskim. N. za Pawem Kozoyyskim , regentem Bydgo-

sckim. Stryjeczny rodzony Piotra , Tomasza i Antoniego,

Adam w Wielkiej-Polszcze.

Xi*ze1iiiiSki herbu Zagroba., o nich sam pisze Okol.

tom. S.Jol. 328. N. mia za sob Ann Borowsk herbu Ab-

dank , spodzon z Domaradzkiej , Pudencyanna Trzebiska

bya za Chojeckim.

Trzefiski herbu Nieczuja Pruskie to jest powinno by
drzewo na ziemi lezce o trzech skach, z których dwa od pra-

wej strony, jeden od lewej, strzaa g-o przeszyyya od praweg-o

boku, w czeryyonem polu, na hemie pi piór strusich, tak

go opisuje MS. o Familiach Pruskich
,
gdzie powiada o nich,

ze si zdawna pisali z Trzebca w Chemiskiem województwie,

i ze miewali róne ziemskie urzdy, a midzy niemi jeden

by sdzi Dobrzyskim. N. Trzebska bya za Kossowskim

herbu Jelita, Katarzyna za Maciejem Dziaowskira 1602. .4cia

Ctilmensia.
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Trzell1ie1lO¥«'Sk.i herbu Ogocztjh ^ w Kujjiwskieiii

województwie. Mikoaj z Uoszków Trzehucliowski , kasztelan

Gnienieski, a oraz jMKlkoinorzy koronny, burgrahia Krako-

wski i starosta Lel(»wski, lak si«; podpisa, na licie Zygniunla

Augnsta Króla, danym w roku 1553. lamii ji Ustrzyckieli ; w
wielkich hyl resj)ektacli n tego Króla, jako pisze Biel. f. 008.

i ff^^arszawic. lib. 2. f^ir. Para. Inhoe ta polem ostyga;

(losy(5, ze na jego wesele Król zjecha z Litwy do Brzecia, da
mu hy nawet i starostwo Bezkie. Biel. Ilist. Possel. f. 167.

Umar w Piotrkowie podczas sejmu w r. 1563. tame pogrze-

biony z nagrobkiem, który wypisa Starnwol. in Monum. mia
mie za sob Mielzynsk , siostr tej, co ])ya za Rysiskim , z

tej zostawi dwóch synów Jana i Mikoaja, z tych Jana, Pa-

procki i Okolsk. pisz m^em uczonym I podkomorzym ko-

ronnym , ale to zda mi si bd, ze Mikoaja ojca tego Jana,

ochrzcili Janem, iem si móg doczyta, ten Jan l)y kaszte-

lanem Rog^oziiiskim , I lubo go Paprocki chce mie bezpoto-

mnym ,
przecie Duryew. w Pamitce ISiezeszej Kosików

twierdzi- fol. 54. ze ten Jan mia za sob Katarzyn córk
Krzysztofa Kostki wojewody Pomorskieg-o , z której syn Mi-

koaj w Kluzyskiej z Moskw potrzebie chwalebnie poleg.

Drugi syn 3Iikoaja kasztelana Gnienieskiego take Mikoaj,

wkroczy w maeskie kontrakty z Wilkostowsk, z tej zo-

stao si trzech synów, Jan, Jarosz i Piotr, ten zrodzi Mar-

cina, który zgin w potrzebie w Niemczech za Cesarzem wo-
jujc. Jarosz za albo Hieronim sdzia grodzki Kruwicki, za-

bity przy rozgraniczeniu 1647. Jan trzeci ich jral, zda mi si
pisarz grodzki Radziejowski

,
jako go wspomina Konstijtucya

1601. poborc w Kujawskiem województwie fol. 111 . tego

byo szeciu synów. Stefan najmodszy, obra sobie ycie za-

konne in Soc. Jesu , kdy dla osobliwszych swoici przymio-

tów , i cnót, gdy u wszystkich w wielkiej by estymacyi, w r.

1615. we Lwowie, wieku swego 32. z wiata zabrany. Hisl.

CoUeg. Leopol. Drugi Stanisaw , ycie swoje witobliwe
skoczy w zakonie S. Franciszka. Trzeci Bartomiej, którego

wraz zabito z Hieronimem sdzi Kruwickim. Kazanie na ich

pogrzebie Jana obzyskicgo . Zosta si jednak po nim syn

(zda mi si Maciej) pukownik królewski. Czvyarfy Mikoaj
skarbnik Kaliski. Pity Wojciech kanonik Kujawski. Szósty

Jakób kasztelan Kowalski, tego córka Wiktorya, najprzód ya
z Szczawiskim Ludwikiem Pawem wojewod Inowroca-
wskim, po nim z Mycielskim starost Kolskim yli 1699. i sy-

nowie trzej, Alexander starosta Brzeski Kujawski, a przedtem

podczaszy Brzeski Kujawski, pose na sejm 1666. deputat na

trybuna koronny 16()8. i 16S0. na której go funkcyl mier
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zastaa w Piotrkowie, w tyinze roku. Jan drugi syn Jakóha,

cliorjfAy Brzeski Kujawski (bodaj potem nic by kasztelanem

Kowalskim: bo w Konstytucyach 1GG2. ezytam Jana kaszte-

lana Kowalskieg-o , który 00. Franciszkanom Radziejowskim

dwa any da, darowa /ó/. 24.) teg-o córka wydana za Jakóba
Beszyskieo-o kasztelana Midzyrzeckiego w r. 1G99. Trzeci

Ludwik. Krom tych
,
jeszczem sic; tych doczyta. Katarzyna

Trzebuchowska Rafaa Przyjemskiego kasztelana czyckiego
maonka, u Starowol. iti Monum. foL 309. N. mia za sobjj

Kretkowsk urodzon z Sokoowskiej herbu Pomian , której

siostra rodzona bya za Rozrazewskim kasztelanem Midzyrze-
ckim. MS. Konopat. Wojciech poborca w Brzeskiem Kuja-

wsklem z sejmu 1576. Constit. fol, 261. O^o/^^-z' Wojciecha
pisze sdzi ziemskim Inowrocawskim. ukasz tame poborca

w r. 1588. Constit. fol. 503. Jan chory Inowrocawski w
r. 1699. Stanisaw, Samuel i Jan z województwa Kujawskiego

podpisali elekcy Wadysawa IV. Niektórzy jednak z nich

wynieli si z Kujaw i na Rusi osiedli , z których Stanisaw
modsze lata wypolerowawszy w rónych kampaniach wojen-

nych, sprzysig si by doywotnie z Katarzyn aszczown,
z której synów zostawi, i córki, z tych Ewa najprzód ya z

Janem Baowskim
,

potem z Piotrem Ledochowskim , syn

take z aszczowny by Marcin. Marcin stolnik Przemyslki,

podstaroci grodzki Lwowski, z sejmu 1678. komissarz do

hiberny. Constit. fol. 4. \fol. 15. Adam stolnik Przemyski
deputat na trybuna koronny w roku 1694. N. stolnikowna

Trembowolska , bya za Adamem Bezeckim kasztelanem Be-
zkim, ju to druga ona jego po W^ielohorskiej. Wojciech w
zakonie naszym ycia dokona.
Ignacy Trzebuchowski wr. 1788. pisarz Inowrocawski. — Krasicki.

Xrzecisil^ w Kijowskiem województwie, i ksiztwie

Litewskiem. N. Trzeciak starosta Dyneburski w Inflanciech,

którego córka Anna dostaa si w maestwo , sawnemu wo-

jownikowi Wiktorynowi Lubiatowskiemu. Krzysztof pose na

sejm 1637. ztamtd deputatem zapisany, na trybuna skar-

bowy. Constit. f. 3. Jan w Wileilskiem województwie 1632.

Teodor i Stefan 1648. w mudzi, Jerzy w Kijowskiem 1674.

Szymon i Józef 1697.
R. 1778. Micha Trzeciak chory Kijowski z Dembiiiskiej zo-

stawi polomstwo. — Krasicki.

Xl*zeciecki herbu Gryf. Okolski w indexie tomu pier-

wszego
,

pisze Trzecieckich tego herbu. Samuel poborca w
Oszmiaskiem 1613.

XrzeciesLi herbu Strzemi , w Krakowskiem woje-

wództwie. Acta Cracovien 1463. taki dzia midzy trzema
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hracijj rodzonenil Trzeclesklrnil zapisay, ze Jakóhowi dostay

si Sdziszowlcc, Slrozna i pó Janczowa. Janowi Mojkowico,

Nyczów, Lipnica. Stanisawowi Chrociana, Zimna Wódka,
Pawna Trzecie/, I pó Janczowa: to Papro, o herb. Olechno

TrzccIcskI mia za suh Karharf; IJersznIakowny z Korytnice,

któr bya urodzia Odrowjfzowna zSpraj, z l mia Katarzyn
Buczeilsk, i Ann Zarnowleckfj , i syna Jana, ten za spodzi
trzech synów, Jdrzeja, AIe\andra czowieka znacznego i Rze-

czypospolitej zasuztneg-o, teg-o zona Mielecka podkomorzego

Sendomlersklcgo córka, I Stanisawa, córki za Jadwig Pio-

tra z Ryglic yczka, Zofi Stanisawa Branickleg^o herbu Gryl*

maonki, te wszystkie dzieci Jana, zrodzone byy z pierwszej

zony Wielogowskiej herbu Staryko , z drugiej za zony

W ierzl)Icianki córki Jagnieszk, Barbar, Bog'umi, Kata-

rzyn. Jdrzej Trzecleski , czow lek nauki wielkiej , w wierszu

Polskim i aciskim g-adki , tak dalece , ze za wiadectwem
Paprockiego^ nie byo tamteg-o wieku przedniejszego. Starów.

take m Hecaton. elog. 61. sawi g"© z umiejtnoci rónych
jzyków, których nawyk dalek pereg^rynacy po cudzych kra-

jach , to z biegoci o historyach do podziwlenia inszych , to

ze z ludmi wsawionemi na ów czas mdroci i wydanemi
ksigami na wiat , mia swoje zachowanie , to ze ])IbIiotek

osobllwszeml ksigami napenion zostawi, i pisma swoje, te

jednak rozpoczte ale niedokoiiczone. S za teg-o Jdrzeja

Triceslusza w druku : Liber Epigranwiatum i Epitaphioriim.,

napisa take ycie Mikoaja Reja i do druku poda, atoli,

e si i on chwyci by nowinek heretyckich, pozna z ksl:)kl

jego De Sacrosancti Eoangeii in ditione Regni Poloniae

post rereatum Anticiristum origine progressu et incre-

inenlo Reg. 1556. in hto. Jan Trzecleski z Trzeciesza zostawi

z Dorot Derszniakown Krzysztofa, Wiktoryna, Jana, Piotra,

i córki Zofi Dedysk, Ann Pierzchalln, Regin Wierzbo-

wsk, i Katarzyn Tczysk. N. mia za sob Broniewsk
herbu Tarnawa. Druj^i Ann Rokoszown. Trzeci Jordano-

wn, z której córka posza za Wojciecha KobIelskieg'o herbu

Jelita. Zofia ya z Bartomiejem Rojowskim, Katarzyna Trze-

cieska z Janem z Olszyn Buczyskim. Inni z nich w ksiztwie

Litewskiem osiedli.

Franciszek Trzecieski dziedzic dóbr w Gallicyi Ces. Austryackiej

poj Ann Fihauzer córk Idziego i Ludwiny z Kuczkowskich

Filiauzerów. —
^Frzecli-i herbu. Doiwa , w Wielkiej - Polszcz I na

Rusi , dokd si z Polski jeszcze za czasów Papro, wynie-

li, w Panoszy ten autor fo. 205. wspomina Bartomieja

Trzeckieg^o.
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Xpzecfei /terbu Wczele , w Poznaskiem wojewódz-

twie. N. Trzecka Wojciecha KoszutskIej;o maonka. N. Ko-
sowskiego herbu Jelita.

Trzeiiieiski herbu Gozdawa. O lyeh pisze Okolsld

w indexie tomu drugiego, kdy powiada, ze si pisz, Trze-

mescY z Trzemeszy w Sendomierskiem województwie, z tycli

byo trzecli braci rodzonycli, Adam, Nikodem i Baej. Z tych

Adam mz wojenny w W^grzech i Polszcz, z Gniewoszowny,
syn jego take Adam rycersk saw zachwalony, od nieg^o z

Bo^^uckiej zosta si syn Jan. Jdrzej drugi syn Adama, sie-

dmiu synów zostawi, Stanisaw trzeci syn z Galewskiej syna

Felicyana, od któreg-o byo to potomstwo : Stanisaw, Mikoaj,
31aryan , i córka Barbara Mikoaja Zakliki maonka. Niko-

dem brat Adama na Pokuciu osiad : a Baej trzeci brat pod

Opocznem.

Xrzeszeivski herbu Jastrzbiec , w Pockiem woje-

wództwie.

TrzeszkoifSli herbu Zagoba^ w ziemi Przemys-
kiej. RemigianTrzeszkowski, mia za sob Chrzstowsk herbu

Zadora. N. bya za Szymonem Baworowskim. Jan mia za

sob Teres Pog"oniowsk , z tej synowie Ig^nacy i Antoni, i

córki , Maryanna za Stanisawem Mikoszewskim , Franciszka

za Taszkowskim.

Trzoukoirski herbu Trzaska^ w Mazowszu i Prusiech.

TRZY
BUAWY HERB.

W polu niebieskiem jest pas rycerski , troch na ukos od

lewej strony tarczy z g^óry, na praw z lekka si nakaniajcy,

koloru biaeg^o , na którym widzie trzy lilie, jedna wedle dru-

l^iej uoone, do teg;o pasa dwie buawy podle siebie do góry

prosto przypite
,
jedna za na dó pod pasem , wszystkie zote

byc powinne, tak g^o opisuje Okol. tom. 3. fol. 251. gdzie

przydaje, ze len herb w Królestwie Wgierskiem nabyty, a do

Polski naszej wniesiony za czasów Stefana Króla z Batoremi,
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nadany za za heroicznie dziea w wojennej okazyl [Merwszeniu

przodkowi. Petrasnncla de Tesser. cap. 63. o wielu doniaeli

namienia, we Woszech, Francyi , Niderlandzle, które lul)

dwóch, lub trzech huaw w hcihie swoim zaywaj, ale lakiem

uoeniem , ze)y która (amilla zaywaa , nie przywodzi : ale i

w Polszcz naszej , niewiem zehy si,' ktokolwiek szczyci, tylko

Karbothowie, o których mówiem w pitym tomie pod liter

K. stron. 33.

TRZY GWIAZDY HERB,

kadzie ten herb Okol. tom. Z. fol. 255. I Paprocki o herbach
namionia o nim fol. 548. tak g^o za opisuj, powinien hyc

kslt^zyc jak na nowiu nie peny, obiema rogami prosto do i*órv

postawiony, a trzy gwiazdy jedna podle drug^iej , szeregiem

nad nim id, i przydaj, e si tym herbem pleczt^-tuj Mci-
szewscy w Pruslech , atoli ja tych 31clszewskici pooyem
herb inszym ksztatem Tom f^l. z Manuskryptu o Familiach
Pruskich,

TRZY KAWKI HERB,

Dugosz in Vitis Episcop. Posnan. Teodorowi biskupowi

Poznaskiemu za herb przypisuje trzy kawki
,
jeeli si nie

myl. By ten Teodor kanonikiem wprzód S. Mariae Majoris.,

wielka nauka w prawie duchowuem i niepospolita cnota, do

tej mu infuy drog utoroway w r. 1065. by albowiem miy
w obyczajach , skromny w konwersacyi , dowcipu bystrego,

karnoci cocielnej pilno przestrzegajcy , na której katedrze

lat dwadziecia i dwa prezydujc
,
poszed po zapat swych

pasterskich zabiegów w r. 1087. na tumie Poznaskim pogrze-

biony. Od niego w zwyczaj wzili Polacy dzieciom dawa imi
Teodora na chrzcie

,
przecie na koniec Polski zamawszy go,

to jest Teodora przemienili w Ceder, mówi Dugosz tame.

TRZY KORONY HERB,
pooyem w pierwszym tomie, tym si herbem nikt nie pie-

cztuje w Polszcz, tylko kapitua Krakowska, która jako si
tame mówio, wzia go sobie za swój wasny, po mierci
Aarona biskupa swego. By ten Aaron rodem Francuz, pro-

fessy Benedyktyn Klunlaceski, którego znajc dobrze cnoty,

Kazimierz Mnich, Król Polski, skoro tylko wycigniony z kla-

sztoru, na tronie Polskim osiad, z Innemi dwunast braci do
Polski na now koloni sprowadzi, i na Tycu, klasztor im
ufundowawszy, osadzi, kdy Aaron pierwszy tego miejsca
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opat postawiony
,
gdy si(^' w rz.-jdach braci swoich zakonnych

pohoznoci;}, nauk, g-orliwoci, pomiarkowanym rzdem za-

leci, za legoz Kazimierza promocy, zg-odnle od kapituy Kra-

kowskiej na wakujc po ten czas stolic(j obrany , osiad j w
r. 1041. wic majc obszerniejsze pole do zasug- przed Bo-

giem przy tej funkcyi , adnej cnoty nie opuci , którby si
by móg przymilic niebu, a g-o tez sobie uskarbi w r. 1059.

po pasterskich pracach przez at trzynacie podjtych. Starów,

in t^itis Episcop. Cracov. fol. 17.

TRZY KSIYCE HERB.

Tym si nieg-dy herbem piecztowa Dyonizy, a po na-

szemu Dziwisz biskup Poznaski, który wedug Dugosza in

t^it. Episcop. Posnan. zszed z tego wiata w r. 1106. atoli

ze adnej famllji w Polszcz nie masz, któraby si tym klejno-

tem szczycia, dla tego ani g-o tu nie kad, ani opisuj.

Xr«ylat.0^vsli herbu Rogala^ w Mazowieckiem wo-

jewództwie. Mikoaj Trzylatkowski deputowany od stanów ko-

ronnych, podpisa elekcy Zygmunta III. Króla. Const. f. 4.37.

Abraham w^ Sendomierskiem 1632.

Trzy rada herb., patrz ^l^ilcze^vski ^ bo si nim

piecztuj i Duiomllowie Berawscy.

Xrzy tarcze herb
,
patrz Slretkoifski.

TRZYWDAR HERB

Trzy krzye przydusze w jeden si ang^u we rodku tar-

czy schodz, tak, e dwa w górze, jeden od prawego, drugi

od lewego na ukos id, trzeci za prosto na dó, przecie tylko

na poow krzya od lewej strony; gwiazdy trzy, jedna prosto

midzy dwiema krzyami , drugie dwie po bokach , na dó wi-

szcego krzya: krzye powinny by biae, gwiazdy zote, pole
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krwawe, na hemie |)i(;c piór strusich, lak f^o opisuje Okol.

tom. 3. y. 248. jam go lroch<^' inaczej uoony widzia w Kra-

kowie u 00. Franciszkanów, k<;(ly jeden z leg-o domu kaplic
lam wykszaowa. Tene Okobki powiada, e len herl) na-

dany pewnemu rycerzowi herhu Brodzie, alho raczej aukeya
tylko do ojczystego klejnolu przydana, a to jako s\v^ on do-

myla, e ten Prusaków, mahj g-arszlk ludzi swoich, przy fa-

woryzujjcej sohie nocy, i wyiskrzonemi gwiazdami do tego

tryumfu sohie przywiecajjjeej. Zow^ie si za Trzywdar, all>o

jako on tomaczy Tria tn donum.

Herhowni.
Burzi/ski, Moczarsk\ JV^ys%yski.

Jedwabluski^ Rakoiuski^

Prawie wszyscy pouiejsi Heraldycy doczaj do tego herbu Poletylów.

Xll^lloRa herbu Korzbog^ w Pomorskiem wojewódz-
twie

,
przecie niektórzy teg'o herhu familianci, na hemie nic

kad trzech piór strusich, ani karpia, ale tylko r(;k(^^ zhrojut-i

z mieczem zaniesion. O staroytnoci Tuchoków wiadcz
ksi<^'gi Tucholskie i Chojnickie

,
jako mówi 3IS. o Familiach

Prusk. Jakóh Tuchoka sdowy Tucholski, pose na sejm w
r. 1618. ztamtd komissarz zapisany w Konstytucyach na Iry-

huna skarhowy Radomski, i w r. 1627. te ohiedwie funkcye

na sobie g"odnie piastowa. Syn jego, alho wnuk Jan Piotr po-

sowa na konwokacy 1648. i znowu w r. 165f3. zkd stan
deputatem na trybuna Radomski , Constit. fol. 2. i 1662.

fol. 5. w r. 1659. z sejmu naznaczony do ratyfikacyi artykuu
o Elblgu. W r. 1672. ju podkomorzym Malborskim , i sta-

rost Tucholskim b«/dc
,
poselsk funkey na sejm utrzymy-

wa, zkd by uproszony do rewizyi skarbu koronneg-o, Const.

fol. 13. a wr. 1674. podpisa elekcy Jana III. ten go wkrótce

wyniós na kasztelani (jdansk, na której umar w r. 1691.

czowiek wielkieg-o rozsdku , którym g-dy sobie estyniacy

uczyni, zaj^'ano go w rónych przyjacielskich interessach,

komplanacyach , kompromissach , sdach kapturowych, gdzie

zawsze suszno, obrót, i liraterski ku wszystkim afFekt, zna-

cznie si w nim wydaway : w Tucholskim starostwie dwoje
bractwa Szkaperzowe i wprowadzi i uposay: zczy si by
doywotnie z Elbiet Stró (niewiem czy nic Stroe) z której

prócz Jakóba modo zmarego, zostawi innych dwóch, Jana

Franciszka, i Jana Kazimierza, '^do roto poj by Magdalen
JLyskowsk, ale z ni y bezpotomnie. Jan Franciszek starosta

Jasicniecki syn kasztelana
i,
pose na koronacy Augusta II.

z pierwszej ony spodzi sze córek, Elbiet \mo rolo INie-

wieciskiego starosty Mawskiego, 2do roto Wolskiego pod-
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wojewodzeg^o Brzeskiego Kujawskiego, Zofi Inio roto Czap-

skiego nodkomorzeg-oMalborskiego, 2do Stefana Garczyskiego

kasztelana Gnienieskiego, Katarzyn najprzód Jackowskiego,

a potem aszewskiego , czwart Wilczewskiego , maonki,
pit Barbar, szóst Teofil, i syna Ignacego, starost Jasie-

nieckief^o, 2do roto Jan Franciszek starosta poj Rozrazewsk,

wdow pozosta po Smoguleckim starocie Nakielskim. Jan

Kazimierz drugi syn kasztelana Gdaskiego , deputat na trybu-

na koronny z 3Ialborskiego 1694. umar modo, dalsze o so-

bie nadzieje omyliwszy, wszed by w kontrakty maeskie z

Maryann Czapsk kasztelank Chemisk, Piotra córk, z tej

córki, Katarzyna dostaa si w maestwo Marcinowi Lutom-

skiemu, sdowemu Tucholskiemu. Elbieta zakonnica S. Be-.

nedykta w Grudzidzu, i Maryann, tyle synów. Józef, w
zakonie Soc. Jesu rzdzi kollegia Kaliskie i Lubelskie, umar
1742. w Chojnicach. Sebastyan modo wszed do grobu, i

Piotr sdzia ziemski Tucholski. N. brat rodzony kasztelana

Gdaskiego sdzia Tucholski, zostawi syna Stanisawa, ten z

Bleg-anowsklej czy z Biegaskiej mia syna który w szkoach

umar, i córki. N. kanonik Lwowski.

Xliczalipsli.i herbu Prawdzie
,
jednaz ich dzielnica

z aszczaml. Makary TuczampskI Rafalowlcz officya metro-

polity 1537. y^cta Castren. Leopol. a potem wadyka Lwo-

wski w r. 1548. Marcin aszcz TuczampskI, mia za sob NI-

szczyck kasztelank Pock, z tej by syn Samuel kanonik

ucki , I Piotr, którego z Zofji Wllczopolskiej syn Franciszek

Jan, ale sterilis^ i córka Elbieta ukowska, 31arcln I Stani-

saw bracia Piotra, ale steriles , I siostra Jadwiga Olizarowa.

Geneal. Behecki. Pawe brat Marcina na pocztku pooo-
nego ; obadwa ludzie rycerscy. Alexander aszcz kasztelan

Czerski, starosta Chemski 1578. podpisa Infeudationem Re-

gis Steph. in Ducatum P?'ussiae. Samuel starosta OwruckI,

Okol. Russta Flor. fol. 123. Anna z Tuczna aszczowa, ka-

sztelanowa Ldzka, na nasze kolleglum Gdaskie dobroczynna,

w r. 1680. bya to Zygmunta aszcz maonka.
XiiCzkoivski herbu Suchekomnaty .,

w ksiztwie Li-

tewsklem. Jan Wasilewicz Tuczkowski , którego wspomina

Okolski.

TUCZYSKI HERB.

Koo zegarowe , w którem Murzynka Panna stoi , w du-

giej do samej ziemi sukni bez pasa, bez rk, ramiona tylko

troch wyclgnione , warkocz u niej rozczochrany, na gowie
niby kapelusz kardynalski, a na hemie korona, tak go opisuj:
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TUCZYNSKI H R R B.

Modzianowski w kazaniach swoich fol. 385. Rnlka in 31S.

fol. 202. zkd g-o kto tak rytmem Polskim opisa. Tu zeg^a-

rowe koo , tu miasto kompasu Zota Panna, zoteg^o wic cze-

kamy czasu, Rkci nie ma, lecz nigdy, co wróy, nie minie,

zawsze pokae szczcie na pierwszej godzinie. I znowu : Pa-

niesk gow kapelusz pokry : bo tu zawsze nowe soca go-

rej , zawsze honory , i wyjanionej fortuny splendory
,
pal

Tuczyskich imi, wic si staa Murzynk Panna, bo juz

ogorzaa od soca fortun. Przecie MS. o Familiach Prusk.

troch odmienniej o tym herbie pisze, gdy powiada, e w kole

zegarowym powinien by krzy w modrem polu , a na hemie
panna bez rku w kardynalskim kapeluszu, i to si zda byd

przyzwoitsza. Zkdby herb ten by nabyty, trudno zgadn,
dla staroytnoci jego, to tylko o tej familji wspomnieni wzwy
autorowie twierdz, e Tuczyscy od ksit Pomorskich id,
który dom jedene jest z domem Witelliuszów Rzymskich, a

Pomorskie ksiztwo
,
jeszcze im Karol Wielki Cesarz Rzymski

przysdzi, ale o tem pewniejsz mie kady moe informacy
z tego , co si indziej mówi bdzie o ksitach Pomorskich.

W wieku czternastym od narodzenia Chrystusa, jak si ju ten

dom by rozrodzi w Pomorskiej ziemi , którzy si przedtem

tylko de Wedel pisali, z tego pozna, co Dugosz o nich mówi
w swojej historyi: bo najprzód Uh. 10. fol. 1. pod rokiem

1370. wspomina Hassa de Wedel w te sowa: Hasso miles de

Huclieryhain^ Jilius Sonis de ff^edel, Ottonis Marchionis

Brandeburgensis Capilaneus^ Santok w Wielkiej- Polszcz

obieg, który nie majc si do wytrzymania potencyi jego,

wkrótce mu si podda. I znowu pod rokiem 1379. lib. 10.

fol. 47. pisze, e Janusz de W^edel, dziedzic na Tucznie, trzy-

ma w zastawie Czop (byo to kiedy ksiztwo) od Jana

Czarnkowskiego sdziego ziemskiego Pomorskiego, i brata jego

Tom rX. 10
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rot!zone*»o WIncenlej»o, z klórcj Czopy i Tuczna zebrawszy

znaczny kumput ludzi do l>oju , zienil*; Szczecisk ksizcclu

Szwaloborzowi pustoszy, g-dzie przydaje ten autor, ze sia Po-

laków na odzie wojennym trzyma. Ci potem liral)iowie de

Wedc , do Wadysawa Ja<>iea Króa udawszy si«;, wierno(?

mu swoje po|)rzysi(;gli i poddastwo , ale przez pakta z Krzy-

akami w r. 1436. odda icli Krzyakom Jag-ieo , i z dobrami

icli Nowy Wede i Fakiemburg- , i innemi w Marcliji lezcemi
icli dobrami, obwarowawszy im jednak wprzód bezpieczestwo

ycia i fortun u Krzyaków. O czem czytaj list o pokoju Brze-
skim u askiego iv statucie f. 139. Czytaj lakze u Kromera
lib. 23. i Bielski fol. 403. e Jan Wedelski, z Janem Czarn-

kowskim kasztelanem Gnienieskim, miei pod kommend
swoj pi tysicy ludzi, na zason W^iekiejpolski od nieprzy-

jació w roku 1454. Tene czy inszy Jan de Wedel, starosta

Waecki, zamek tego miejsca Krzyakom podda w r. 1460,

Biel. fol. 418. Cromer lib. 24. Jako i^i Dugosz namienia,

ustawiczna wojna midzy ksitami Szczeciskiemi , Kaszub-

skiemi , Pomorskiemi , margra)iami Brandeburskiemi , brabi
z Nowog^roda, Baronami Wedelami i Szczygliczami g^orzaa,

tak dalece, ze wsi, miasteczka icb dziedziczne w perzyn po-

szy. Ztd gdy przez takie wojenne rozrucby, fortuna icb dro-

bnie pocza
, jedni z Panów de ^Vedel rozrodzeni , w Danji

osiedli , którycb genealogi wypisa Hubners in Tabul. Ge-

neal. tab. 15300. Z tycb jeden woluntaryusz kawalersk saw
ujty, temi czasy g-dy to pisz, pod miastem Oran, w Afryce

mnie stawajc , wielkiego serca pocbwa, z kilku tam po-

tyczek z Murzynami wyniós. Drudzy po innych czciacb
wiata, g-niedzi si poczli, przecie ci co w Pomeranji si
zostali, tak jeszcze w fortun dostatni byli, ze wedug- wia-
dectwa Hartman. in Repub. Pomer. dwadziecia i dziewi
ludzi jezdnycb do boju, powinni byli wystawi, a Modzian,
loc. cit. twierdzi, ze od Tuczna a do Szczecina, rozwleke
szeroko Wedelów dziedzictwo byo , kdy wicej , niz sze-
dziesit miast murowanycb, berby Wedelów na bramach swoich

jeszcze za jeg-o czasu miay.
Ci co w Pomorskiem ksizlwie dziedziczyli na Tucznie,

od tyche dóbr })isa si Polskim akcentem poczli Tuczy-
skiemi, czego dowodem jest list Zygmunta I. Króla PoskiegOy

dany w r. 1528. in MS. Petricov. w którym ten Pan , Macie-

jowi de Wedel Tuczyskiemu (tak wyranie napisano) po wy-
prowadzonych naleytych inkwizycyach , daje wiadectwo do

margrabi Brandeburskiego i ksicia Pomoi*skiego , niewin-

no jego , i bez zakau wielkie cnoty zalecajc. W Krakowie
za w kociele katedralnym, w kaplicy Tylickieg-o biskupa Kra-
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kowskiego przy drzwiach na otarzu , z blaog^o marmuru wy-
stawionym od Jakóha de Wedel z Obornik (s;{ te dobra w
Wielkiej - Polszcz) Decrelorum Z?ocfore w roku 1521. dwa
herby jcg"o pooone widziaem, pierwszy, Koo zegarowe zwy-

czajnie, jak w herbie Wedelów, drugi Gryf, zna ze z matki.

MS. o Familiach Pruskich namicnia ; ze Tuczyska bya za

Mikoajem Welherem wojewodi| Chemiskim, pochowana w
Chemnie u ()0. Franciszkanów koo r. 1640. N. za Rembo-
wskim. Jan de Wedel Tuczynskl , rotmistrz pancernej chor-
gwi w kompucle wojska 1G58. z Czarneckim sawnym wojo-

wnikiem sia w Olsacyl dokazywa. Krzysztof, rozumiem ze

wnuk Macieja, o którym wyej mówiem: najprzód kasztelan

SantockI, a potem Poznaski, któremu t pochwa daje Mo-
dzianowskie ze by aposto w wieckiem zyclu, I prawie odwag,
by i zdrowia swego przeciwko lieretykom przy wierze witej
senatorski mczennik, z tej gorliwoci zakon Soclet. Jesu do

W^acza wprowadzi i ufundowa, a na Chojnick rezydency

by osobliwiej dobroczynny. Argentus derebus societ. f.ZS)'i.

Pigow. in Elog. Mz wedug wszystkich zdania, sumienia

pieszczonego, w obradach publicznych nlenadwerzonego, a

co w nim do podziwlenia byo
,
przy takici przymiotach aski

i natury , submissya wielka ; umar
,
jak zy pobonie w tych

sowach : EJa ergo Advocata nostra. Brat jego Piotr w mo-
dym wieku wiat poegna w r. 1590. w Brunsberdze. Epi-

cedia ded. Chinst. Tuczyn. Córka za Krzysztofa, z Anny
Firlejowny wojewodzanki Krakowskiej urodzona Maryanna, z

Janem Sokoowskim, kasztelanem Bydgoskim, starost Radzie-

jowskim , doywotnie, zczona. Syn za Jdrzej podkomorzy
Inowrocawski , czsta o nim wzmianka w konstytucyach ko-

ronnych
,
jak to w r. 1633. kiedy posujc na sejm, komissa-

rzem by delegowany do uspokojenia pogranicznych dyfferen-

cyi, midzy Wielkpolsk, Szlskiem i margrabstwem, Coiist.

fol. 32. i znowu 1638. fol. 20. do lustracyi Bytowsklego i

Lemburskiego powiatu. Mia za sob Maryann Leszczysk
kanclerzank koronn i generaown Wielkopolsk , Wacawa
córk , z t gdy dugo y niepodnie , ojciec jego ju siedm-
dzieslotoletni starzec, lubem si obowlzawszy, peregrynowa
do Loretu, i nie darmo: bo krom synów trzech , tyle z tej

Leszczyskiej zostao córek, z których Katarzyna Tolibowskle-
mu kasztelanowi Kamisklemu , a 2do voto za Stanisawem
Smoszewskim , kasztelanem Santockim bva. Anna Zys-mun-
towi aszczowi kasztelanowi Ldzklemu, doywotnie poprzy-
slone; ta Anna yjc niepodnie. Boga swej fortuny dziedzi-

cem uczynia, pevyn summ , na fabryk kocioa naszego
Gdaskiego wysypawszy. Anmiae Coli. Gedan, 1680. Trzecia

10*
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eórka panieskie sobie ycie w zakonie . Benedykta w Po-

znaskim klasztorze obraa : pierwsza z nieb w koeiele Po-

znaskim w r. 1687. pogrzebiona. Z synów eg^o podkomo-

rzego, jeden Kazimierz, gdy sobie po nim wiele ojczyzna obie-

cywaa, prdko zgas dwudziestego wtóreg^o ycia swego, z tym

jednak .wiadectwem spowiednika swego ks. Modzianowskiego

S. J. ze niewinnoci na cbrzcic witym wzitej, az do osta-

tnieg^o tcbu , ycia swego doebowa , fundowa w dobrach

swoich bractwo S. Anioa Stróa, do którego Anielski mo-
dziam, mia osobliwsze naboestwo. Za nim nie dugo po-

szed drugi syn podkomorzego Jan , kanclerz i kanonik Po-

znaski, ten nie tylko siebie, ale i fortun swoje chcia powi-
ci Bogu, kiedy z Kazimierzem bratem swoim rodzonym pewn
summ na fabryk kocioa naszego Poznaskiego zapisa. Hist.

Coli. Posnan. Stanisaw Krzysztof de Wedel na Tucznie i

Zbszynie dziedzic, najprzód stolnik Inowrocawski, potem ka-

sztelan Gnienieski i starosta Powidzki . syn trzeci Jdrzeja

podkomorzego
,
podczas Chocimskiej wtórej, mztwo si jego,

na Turków gwatownie nacierajcego , tak znacznie wydao,
e te odwaga jego od Jana III. Króla, a na ten czas tylko

hetmana wielkiego
,

publicznie bya pochwalona. Posowa na

róne sejmy, jako 1670. Constit. fol. 26. i 1676./. 21. i 52,

Pan osobliwiej by z Bogiem zczony, dla któreg*o i krwi swo-

jej i fortuny nie aowa, w Zbszynie bractwo ratowania

dusz w czycu zostajcych , wprowadziwszy i ufundowawszy.

Zona jego Konstancya z Kolna Prusimska herbu Nacz, z niej

spodzi dwie córki, Maryann, ta pierwszym zwizkiem do-

staa si w maestwo Jdrzejowi Mycielskiemu choremu
Poznaskiemu, drugim zwizkiem Badoskiemu Adamowi sta-

rocie Inowodzkiemu, i Ann, ta Jdrzejowi Niemojewskiemu

herbu Bolicz , kasztelanowi Bydgoskiemu zalubiona : synów
take dwóch zostawi, z tych jeden modo znikn: drugi J-
drzej starosta Powidzki , wdow pozosta po Mycielskim po-

jwszy, gdy adnego z niej potomstwa nie mia, chwa domu
Tuczysklch de Wedel, z sob wniós do grobu.

XudorO¥¥i§]i herbu Tarnawa.^ w Sendomlerskiem wo-

jewództwie. Mikoaj TudorowskI 1646, córka jego Elbieta,

brat Pawe. Za w ksicztwie Litewskiem Tudorowscy Hawsze-

wiczowie w herbie poprzek skadaj par Jelców, w czerwo-

nem polu, zoty jeden, czyli óty, a drugi biay, na hemie
trzy pióra strusie. Piotr TudorowskI , mia za sob Zagoro-

wsk, i z niej syna Michaa w Sendomlerskiem.

Tillalslli herbu Kociesza. Grzegorz Niezlubowicz

Tukalski w Piskim powiecie posowa w r. 1648. na konwo-

kacy któr te podpisa.
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w Jjidzkim powiecie byo braci dwóch Tukalskich Nielubowiczów,
lierbu Kociesza , starszemu imi byo Mici saw, klóry by
marszakiem Lidzkim, len mia córek dwanacie, a syna adnei^o.

które z imienia Nielubowiczów wyniosy dobra i fortun^'. Uruj-i

bral modszy wzi.-j fortum,': w Wokowyskim powiecie, klóremu
imi byo S le fa n. Trp;o Sie fana syn, mia Ba rlo miej a syna,

a Barlomiej Lenarla, Lenart, mia syna Melchiora z

Siewkoivtczoiv/n/. Melchior Tnkalski Nielubowicz , wszed w
kontrakty maeskie z szlachetnie urodzon Rodziewiczowyi^
herhu uk napi/i/^, których gniazdo w powiecie Oszmiaskim, s
i w Miskim i Zmudzkim. Ten Melchior z pomienion ma-
onk spodzi Stanisawa, którego synów czterech, Antoni
kapitan w regimencie dragonji. Najjaniejszego Królewicza J. M.
Polskiego, w wojsku w. ks. Litewskiego, drugi syn Stanisawa
Walenty, trzeci U o eh, czwarty Julian Tukalscy Nielubowi-

czowie, inminoreitnitatc kilku pomarli. Tych Stryjowie, Kazi-
mierz, z którego tylko jeden syn jest Ludwik. Wacaw,
Piotr, Jan i Gabryel steriliter zeszli, bracia rodzoni Sta-
nisawa, których siedziba w powiecie Wokowyskim. W Piskim
powiecie, byli Nielubowiczowie, z których by jeden wojskim Pi-
skim, mia syna jednego, Anastazego metropolit Kijowskiego,

którego Niesiecki Tom. I. Tokolskim, zamiast Tukalskim, kadzie
midzy metropolitami Kijowskiemi 1664. Ten Króla i Rzeczpo-
spolit uraziwszy, mieszka na Ukrainie, gdzie umar, a po mierci

jego suga Krzywicki , z fabrykowawszy testament dobra w Pi-
skiem Lachowice i Pocsopóio, jako le i w Somiskiem pozabiera.

W województwie Nowogrodzkiem , dawnoci w wysokich hono-

rach bywali Tukalscy Nielubowiczowie, jako te i w wojewódz-
twie Smoleskiem , które teraz pod Moskw zostaje , imienia tego

niemao znajdowali si, take w przednich urzdach zostajcych.
— Duczeioski Tom. I. strwo. 374.

Tiikao^ w Wileskiem województwie. Mikoaj Tu-
kao 1648. Krzysztof 1674. podpisali elekcye królewskie.

Tiiliszewski^ w powiecie LIdzklm. Stanisaw TuH-
szewski 1674. podpisa elekcy.-j Jana III.

TlikoiYiecki herbu Topor ^ w Sendomlersklem wo-
jewództwie. Czyli TukoifSki. Z tych Tomasz mia za sob
Maryann LIpIck stolnikown^Sendomlersk, z niej syna Jana,

i córek dwie, Ann Piotrowi Swirskiemu, Zoii Kazimierzowi

skarbkowi zalubione. Mikoaj TukowskI owczy Rozaiiskt,

poj Justyn Marchock kasztelank Zarnowsk, z tej syna

mia Gordyana, I córk Wiktory. Adama zona Czyewska.
ZoBa Anna Tukowska bya za Janem Kurdwanowskim pod-

sdklem Sendomlerskim.

Xlik.oivski herbu Lcliwa , w czyckiem woje-

wództwie.

Xiio¥VSki^ w Rawsklem województwie. 3IIkoaj Tu-
owskl deputowany do korrektury praw koronnych z ziemi So-
cliaczewsklej. Tene podpisa y^ac/a con/'e/Ya Wadysawa IV.

Porzdek Elckcyifol. 20. By lo mz uczony I w piórze j^a-
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—

Tup.

dki. Krzysztof w powiecie Wolkowysklm 1G74. Jdrzej, u-
kasz i Stanisaw 16.32.

Wr. 1778. Leopold Tuowski horodniczy Wokowyski. — Krasicki.

Tmiialc^i"Sl4.i herbu Radwan , w Wielkiej - Polszcz.

Marcin Magister arlium Philosophiae Doctor^ proboszcz

Sdecki.
THiiil>ei*a»eroi¥ie herbu takieg-o

,
jako i Gissowle za-

z>'waJQ , o którycb mówiem w czwartym tomie. S ci Tum-
ber<;crowie wPrusiech, pisz si z Nowejwsi, lake Tawline-
l4icroikvie w Trumiejku, jedneje dzielnicy z lemi.

^Xiflini^i*al^a< herbu lVczele. Mikoaj Tumig^raa , któ-

rej^o Slekowskim zowi, starosta Brzeski Kujawski w r. 1432.

Biel. fol. 340. Kromer lib. 20.

iCiipalsli herbu Nacz^ w Wielkiej - Polszcz. S i

w ksicztwie Litewskiem Tupalscy, ale niewiem czy tego herbu.

Adam Tupalski w Miskiem 1G32. Rafa podczaszy i pisarz

grodzki Oszmianski 1674.

^lipik. herbu Lubicz^ w Nowog-rodzkiem wojewódz-

twie, z t jednak odmian, ze krzya na barku podkowy nie

nosz. Stanisaw Tupik w zakonie Soc. Jesu teologji doktor

w akademji Wileskiej. S i w Trockiem i w powiecie Wo-
kowyskim. Kojaow. in MS.

Twi* herbu Korczaka w ksicztwie Litewskiem, z których

N. Tur bv regimentarzem wojsk Litewskich pod Ors. N. Tur
czenik W ileski , syn jego Alexander. Hieronim podsdek
Bracawski, syn jego Micha Lew Tur na Lubaczach miecznik

Bracawski. Trojan 1632.

Xiir herbu Kownia^ w czyckiem województwie. Piotr

de Tur sdzia czycki, w r. 1413. podpisa przywilej Hro-

delski, u askiego w Stat. fol. 127. Jdrzej de Tur sdzia

czycki, u tego podpisa pokój Brzeski yb/. 140. w r. 1436.

Wojciech Tur dziedzic na Barankach sekretarz królewski i

wojski Brzeski Litewski, tu go pooy Okolski, ale ci co s
w Brzeciaskiem województwie , i pisz si na Barankach,

które dwie mili s od Brzecia, inszym si herbem piecztuj,

a nie Kownia, jakom widzia w Brzeciu to jest: s dwa od

strza elezce , tak z sob w jedno zczone , e si zdadz by<5

jedno, z których jedno prosto do góry obrócone, drugie na

dó, pole srebrne, na hemie trzy pióra strusie. Z tych Ale-

xander i Stefan Tur Zabacki 1648. Stanisaw na Barankach,

którego syn Stefan 1691. r. i tych stryjeczni. Marcin wojski

Brzeski, Micha miecznik Bracawski 1674.

Tur herbu uk napity. Kojaow. in MS. powiada, e
s Inni Turowie w Bracawsklem , którzy uku z strza do

góry wjcignionego w herbie zaywaj.
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M i
(• i a 1 Leo Tur na Zubaozacli miecznik i pose Bracawski pod-

pisa koulederacy;! geiieialii Warszawsk r. IG74. — h'/o.su/tt.

Xlll*ecki* Kiedy ten dom kwilnjj na Podolu, jako si
|)oziiac iiioze z ksij^*:;- g^rodzkieh Kaiiiienieckieli w r. 1588. kdy
si Slrzeinesey z Tureekieinl, o wie!> Fasowee rozpierali. Bar-

bara Turecka bya za Janem Strzemeskim koo r. 1489. 3Ii-

koaj , klóre<;o córka bya za Maciejem Strzemeskim koo roku

1560. Okol. om. \.J'ol. 447. pisze o Tureckim, ze od Szum-
laiiskiego zabity. Byli i Turczynowiczowie czy Turzeninowie,

z którycb Piotr ziemianin Woyski 1528. Metryka ff^oy-
ska^ a drugi dworzanin ki'óle\vski leo;oz roku jedzi z posem
do Moskwy. Turczynowie i Turkiewiczowie w mudzi 1621.

Stefan Turecki, mia za sob Ludowik Giedzisk, wdow
j)o Krpsklm.

Tiirkoivieck.i herbu Gozdawa^ w Bezkiem woje-

wództwie.

Xlirli.li herbu Ostoja, beni jednak u nich odmienny:

bo tam rk nosz, niby na koronie lezc, po rami j wida,
w lew tarczy palcami obrócon, na drzewcu na dó, niby za-

wój Turecki trzymajc, tak g-o odmalowany widziaem na
przywileju Jana III. Króla, danym Bazylemu Turkuowi, z

nobiitacy, na sejmie jeg-o koronacyi, w r. 1676. gdzie o nim
t<ik mówi: f^ir praecluris facmoribus ^

praecipue vero bel-

lica laude insignis ; inusitatae virtutis
, Jidei et constantiae

in Nos et Rempub. duetu et exemplo Stephani Patru Pala-

tini Moldaviae , omnium arcanorum et secretorum Rempubl.
nostram concernentium , dexter ac Jidelis ad Nos ablegatus^

qui reliclis omnibus fortunis suis
,
partes Nostras Regias

secutus est. Teg-o tedy Bazylego zostay dwie córki , Alexan-

dra Sawicka i ZoRa Taska z Komidru. Synów take dwóch,
Jdrzej Turku rotmistrz królewski sterilis^ i Konstantyn po-

rucznik, starosta Czerniejowski, spodzi córki trzy: Katarzyn
Stefana Ustrzyckiego , Maryann Michaa Popiela, porucznika,

Helen Antoniego Gumowskiego , maonki , i synów piciu :

Bazylego starost Czerniejowskiego
,
podwojewodzego Lwo-

wskiego, tego z Elbiety Zielonczanki dzieci, Jan i Anna.

Kliasza starost Bachtyskiego, rotmistrza, tego z Tekli W-
zykowny pisarzowny Wieluskiej syn Konstantyn. Joachima

stolnika Czerniechowskiego, Jerzego miecznika Kooniyjskiego

i Piotra.

TuraJ herbu Jastrzbiec
.,

ale z odmian, ze nad

podkow kad trzy gwiazdy, jedna podle drugiej, a na hemie
trzy pióra strusie. S w Trockiem województwie. Bazyli Tur-
laj w r. 1399. by w bitwie z Tatary nad Orszl rzek. Sie-

mion Turaj z Giedrojcowny, poleg w bilwie z Tatarami pod
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Kijowem, kdy nasi Tatarów dwadziecia i cztery tysi;|ce zbili,

a winiów sia odbili w r. 1527. Jakób z Maciejem Gedroj-

ciem jedzi w poselstwie do Iwana Wasilewicza kniazia Mo-
skiewskiego, z listem bez tytuów Carskich 1550. 31ikoaj cze-

nik Parnawski , onierz sawny 1604. w bitwie pod Dyna-

mentem, w r. 1001). pod Biaym Kamieniem porucznikowa za

Janusza Kiszki. Józef dworzanin Króla Stefana , z Bazylim

opusklm jedzi do Moskwy, wojn wypowiadajc w roku

1379. synowie jeg^o , Stanisaw, Jan i Adam. Stanisaw z By-

cbowcowny urodzony
,
podczaszy Trocki , mia syna Pawa,

który w r. 1659. wstpi do zakonu Soc. Jesu. Jan w powie-

cie Kowieskim odwany onierz pod Kircholmem, ona jego

Stogniewowna. Adam brat jego horodniczy Trocki, pod Cho-

cimem mnie stawa przeciwko Turkom, poj Suchodolsk,

syn jego z niej Samuel sdzia grodzki Kowieski
,
polem pod-

wojewodzy Trocki
,
pose z Kowna na konwokacy i na inne

sejmy kilka razy, Constit. \&7Q. fol. 17. deputatem na try-

buna Litewski po dwa kro : z Kuczborskiej synowie jego,

Piotr, Wadysaw, Alexander5 Jdrzej, Karol i Micha, z tych

Piotr i Alexander modo pomarli. N. Turlaj mia za sob Teo-

dor Gruewsk podkomorzank Zmudzk, wdow po Zy-

gmuncie Stryjeskim czeniku Trockim. Wadysaw pisarz

grodzki Trocki
,
jest jego w druku ksika pod tytuem : Co-

rona Australis in polo Poloniae inter tergemina diudemata^

augustissima constellatione refulgens , sive Serenissimm^um

e slirpe Austriaca Reginarum Poloniae immortales virlutes^

ethicis, politicis^ historicis obsewationibus^ propositae f^il-

nae 1705. in kto.

Xlil*llO ^ w Poznaskiem województwie. Jan Kazimierz

Turno z matki Arcembersklej urodzony, wojski Kaliski (z któ-

rej te byy i siostry jego jedna za Tarnowskim, druga za Klejn

herbu Wilcza gowa) mia za sob akisk herbu Pelikan , z

tej spodzi piciu synów, Zygmunta pukownika i generaa

adjutanta królewskiego , Szczepana Hieronima opata Przem-
ckiego i koadjutora W^growiecklego , Antoniego, dworzanina

królewskiego , Macieja Jezuit , I Jana.

Jan Turno stolnik Kaliski kawaler orderu . Stanisawa. Zy-
gmunt Turno z Krystyn Szembekoumfl, spodzi Szczepana
rotmistrza kawaleryi narodowej orderu S. Stanisawa kawalera,

który z Ludwik /^«Z'ro2f;2f/ zostawi potomstwo synów: Karola,
Krzysztofa, Zygmunta, Helen córk maoletnie. — Heral-

dyka lVieldka.

Tlll*lI01VI§ki« N. Turnowski z województwa Witeb-
skiego pose na sejm 1613. roku, ztamtd deputat na trybuna

fiskalny. Constil. fol. 8.
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Tlirolioj$ki herbu Bocza y w województwie Ra-

wsklem. Walentyn i Mikohij Turobojscy 1674. Walentyn ka-

nonik Krakowski , >vie Podskarbice na konwent w Rawie dla

edukaeyi szlacheekicli dzieei w szkoach zapisa, synowie jeg'o

Stefan 1092. S i Turobolscy z Turobola , z których Jana,

mnego na Tatiirów i Kozaków wojownika zmareg-o 1650.

nag^robek z Miechowskiego kocioa wypisa Staroivol. in Mo-
numen. Achacy skar)nik Bielski 1670. Micha i Chryzostom
Turobojscy w Poznaskiem 1697. Stefan w Czerskim.

T^lirowski herbu Roch Ido. Marcin Turowski pods<^'-

dek Czerski w r. 1458. na licie Bolesawa ksiz«;cia Mazowie-

ckiego, Statut. 3I(isov.fol. 68. i 145.3. /o/. 98. Mikoaj Tu-
rowski podstaroci Czerski poborca 1613. I 1619. Uniwer.

Pobór. Jan pisarz ziemski Czerski , któremu dla zgrzybiaej

staroci surrogata naznaczono z sejmu 1634. Constit. fol. 13.

Józef z matki take Turowskiej urodzony 1693. Wojciech,
Krzysztof i Adam w Czerskim 1697. Gabryel w Sieradzkiem.

Siostra rodzona Antoniego Ostrowskiego prymasa bya za Turo-
wskim. R. 1778. Józef Turowski komornik ziemski Czerski.

—

Roku 1788. Stanisaw viceregent Pocki. — Micha pisarz

ziemski Zawskrzyiiski. — Krasicki.

TlirsKi herbu Doga wMawskiem. N. opatPepliski,

Papro. Ogród. f.22\. N. chory czycki, którego^synowle

Alexander i Stanisaw 1674. Bonawentura zakonu S. Fran-

ciszka Reformat, i midzy pierwszemi o Reform starajcemi

si w Polszcz wielki zelant, dla czego do Rzymu z inszem!

chodzi.

Xlirs]i.i herbu Gryf^ w województwie Sendomierskiem,

Wojciecha Turskiego kustosza Krakowskiego tego herbu wspo-

mina z Dugosza Naiiel. w Miechów, fol. 138. w r. 1270.

Erazm, Wojciech i Micha w ziemi Mielnickiej 1674. Józef

podsloliMcisawski. Elbieta bya za Stanisawem Podleskim.

Turski herbu Rogala. Szymon Turski tego herbu, pro-

boszcz Miechowski, umar 1610. r. nabony szczególniej do

Ukrzyowanego Chrystusa, fabryki klasztoru Miechowskiego

dokoczy, wlez juz upadajc dwign, na ubogich mio-
sierny. JSaiiel. Miechów, fol. 849. Paprocki o icrb.f. 556.

powiada o nim, ze bdc plebanem w ukowie, Mansyonary
fundowa, nadawszy summ pienin z wysugi swojej pewn,
S|)uci potem t plebani, zosta Miechowit , z lego pozna
bd jawny: Okolski tom. 3. fol. 264. który herb Turskich

osobliwszy kadzie, i dorozumiewa si , ze nabyy na wojnie

Pruskiej z Krzyakami, bo to w samej rzeczy, nic inszego nie

jest , tylko ze ten Szymon do ojczystego swego herbu Rogala,

zostawszy Miechowit albo zakonnikiem Bozogrobskim, a oraz
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proboszczem tam >rd;|(', przyda i we rodku rogów uoy,
her) z^^TCzajny 3Ilecliowitom , lo jest dwa krzye, ale pewnie

aden Turski w Polszcz, tym ksztatem uozoneg^o lierhu nie

nosi. Maciej Turski wojski ukowski, pierwszy przez konsty-

tucy sejmu 1653. r. naznaczony: bo eb przedtem nie byo.

Constit. fol. 25. N. Turska bya za Franciszkiem Dbskim.
R. 1778. Felix Turski biskup ucki. — Gabryel kanonik (anie-

znieuski. — Maxyrailian chory Radomski. — Tomasz cho-

ry ^'czycki. — Franciszek podscdek Drohicki.

—

Ki^asicki.

Tlirzauski herbu Grzymaa na Krainie, i w Brze-

skiem Kujawskiem województwie i na Rusi. Micba Turzaski

podstoli ZydaczowskI, sdzia kapturowy Lwowski 1733. Piotr

sdzia ziemski Lwowski. Stanisaw mia syna Piotra kanonika

Poznaskiego. Jan starosta HadziackI, zona jego Jadwlg^a Kon-

staneya Cbojnacka, która bya przedtem za Grabi, a potem

za Bandrowskim pisarzem Sanockim. Z pierwsz mia syna

Dominikana i córk Maryann, któr wyda za Kazimierza Go-
kowskiego , owczego Czerniechowskiego, tego synowica bya
za Antonim Gokowskim , druga za Alexandrem Nagursklm.

Fi*anciszek w województwie Sendoralerskiem 1697.

Tlirzilicki herbu Ostoja
,
pisz si z Turznic pod Ra-

dzyniem , o czem wiadczy Epitaphium na proporcu w Cbe-
mnie w kociele 00. Franciszkanów, teml sowy: Adamus
Turznicki Christophori Jilius^ vir et religioms catholicae

studiosssimus , et insigni pietate
^ fide ,

justiia, morum in-

tegritae , reiquisque praeclarissimarum virtutum ornamen-

lis praeditus ^ ac ob id ubtcjue clarus^ obilt 1602. prócz

Ostoi s te berby , Dbrowa, Orle nogi, i Tarnawa.

Turzo herb ich tak opisuj. Pó Lwa w koronie w
praw tarczy wyskakujcego, z jzykiem wywieszonym, z og-o-

nem zadartym, a przedniemi apami jak do biegu zaniesioneml,

lo na górze; pod lini za, która wszerz pole tarczy dzieli, s
trzy róe tak uoone , e dwie podle siebie rzdem id, a trze-

cia pod niemi, nad bemem korona, i z niej taki Lew wypada,

jako si wyej mówio. Takem go widzia w Krakowie w rynku

u Panny Maryi na pawimencie przed otarzem Najw. Sakra-

mentu, ale litery przy nim ju cale byy wytarte. Pospoliciej

autorowie powiadaj o tycb Turzacb , e to dom Wgierski,

atoli , e i w Polszcz naszej kiedy si gniedzili
,
pozna to

z nagrobków icb w Krakowie: to z Papro, o herb. fol. 701.

gdzie ten autor, racbujc od r. 1363. a do r. 1580. wszy-

stklcb prezydentów miasta Krakowskiego, w r. 1477. powiada,

e by Jan Turzo ; w r. 1479. Jerzy Turzo, w r. 1510. Jerzy

Turzo , syn dopiero wspomnionego. Powiadcza Cureus in

Annal. Sileiae fol. 288. i Henelius in f^itis Episc. Vratisl.
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przyznaje, ze Jan Turzo roJcm Wcji^rzyn , zabrawszy wielkie

pienidze, z g^ór nietalowyeh , w Krakowie osiad, i tyluu

hrabi dostaf, spodzi tame synów tycb, Jana Turzo biskupa

W^rocawskiego na Szijsku, ten dziekanem jeszcze bdc leg-oz

miejsca, za koadjulora przydany Janowi Kotb
,
ju w b^ciecb

podeszemu, po którego zejciu w r. 1506. wzi infu Wro-
cawsk, któr i z yciem zoy w r. 1520. By to biskup, do-

broci , askawoci wielkiej, w mdrych si kochajcy, i sam
uczony. Elbiet siostr Zygmunta 1. Króla Polskiego, zczy
z Fryderykiem ksiciem Legnickim , synody dwa dyecezail-

skie zakoczywszy, na nich niektóre prawa ustanowi. Caego
Szlska rzdy powierzone mu byy, gdzie do r. 1509. z wszy-

stkich ukontentowaniem t funkcy piastowa. Drug^I syn Jana

Stanisaw, biskup Oomuniecki , Erazma Roterodama osobll-

wszy przyjaciel, co pozna z listów ich wzajemnie do siebie

danych, Ub. 17. Episto, Erasmif, 533. i 537. i 687. i /. 27.

fol. 1103. i 1105. Trzeci Jerzy, Camerarius Montium Unga-
riae. Czwarty Alexander de Betleem Salva^ Prorex Unga-
riae , niewiem czy nie raczej miaoby by Alexy

, (a nie Ale-

.\ander) Regiorum Cubiculariorum 3Iagister^ któremu w r.

1518. dedicavit carmen suum Valentinus Eckius w r. 1327.

e w Polszcz mieszka, dochodz z listu Erazma Roterodama
Ub. lO.Jhl. 655. pisanego do Antonina medyka u biskupa Kra-

kowskiego. Inni z tego domu, najwysze w W^grzech dygni-

tarstwa piastowali, co pozna w tych autorach, Balthus. Exnei'

Poem. Miscellan. 1. 8. fol. 337. Istuansius Histor. Ungar.
Ub. 38. i Geneal, tego domu u Sommersberg. tom. 2. Stani-

saw mia za sob Ann Czoborown , która po jego zejciu,

posza za Michaa hrabi Tarnowskiego , kasztelana Wojni-
ckiego.

TuszOT«ski herbu Srentawa. Walentyn Tuszowski,

kanonik ucki, deputat na trybuna koronny 1694. jestjeg^o

wiersz polski w druku pod tytuem: H^ieniec godowy.
/ TtiSZyiisKi herbu Nacz. Konstantyn Tuszyski sta-

rosta Cuduowski , mia za sob Zofi Blinowsk , syna z ni
Felicyana. Felicyan i Konstantyn Drobyszowie Tuszyscy bra-

cia rodzeni 1700. Felicyay mia za sob Ew Skotnick cho-

rank Zakroczymsk, córek trzy, Ann, Maryann, i Julian.

^-

TWARDOST HERB.
Powinno by serce szachowane w polu czerwonem, lak go

o|)lsuj, Papro, w Gniazdzie fol. 1122. i o herb. fol. 577.

Okol. tom. ^.Jol. 246. '\J'ol. 357. który powiada, e ten herb

nadany rycerzowi Twardost nazwanemu, a to z tej racyi , e
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by nleuzyly nieprzyjacielowi. Ale ze si adna, ile wiedzie

mog^c, w Polszcz faniilla, nim nie piecztuje, dla tego tu jego

abryssu nie kad.
Xif'ar€loivsl4i herbu Ogoczyk^ w Wielkiej-Polszcze,

pisz si z Skrzypn. Jan Twardowski kanonik Poznaski, po-

se do Papiea. Dugosz m F^itis Episc. Posnan. Wawrze-
niec mia za sob Barbar Kowalsk koo r. 1550. Jdrzej u-
pnik Bydg-oski, pose z województwa Kaliskieg-o na sejm 1653.

zkd deputatem stan na trybuna Radomski, Constit. fol.2\.

i 1638.yb/. 21. iw r. 1641. komissarzem zapisany do ua-

cnienia pogranicznych dyfferencyi midzy Wielkpolsk, Szl-

skiem i marg-rabstwem Brandeburskim : Conslit. f. 19. i 1643.

fol. 17. i 19. i na konwokacy 1648. Wojciech podstaroci

g-rodzki Malborski , dobra Grzymay w województwie Malbor-

skiem w roku 1638. przeda. Hislor. Restdent. Mariaehurg.

Zygmunt surrogator g-rodzki Poznaski 1650. tene sam po-

dobno by oraz I czenikiem Poznaskim, mia za sob Szodr-

sk kasztelank Biechowsk, synowic biskupa Poznaskiego,

z tej córka Joanna dostaa si w maestwo Rafaowi Obie-

zierskiemu upnikowi województw Wielkopolskich. Alexander

burgrabla Poznaski. N. mia za sob Zofi Kiersk , N. Lu-

dowik Kazimir Hazown. Maciej pisarz g-rodzki Kaliski, de-

putat na trybuna koronny 1694. potem surrog-ator Kaliski,

ona jego Zofia Rejowna, z tej dwaj synowie: Zygmunt i Jan.

Samuel z Skrzypn Twardowski, w ojczystym wierszu dziwnie

gadki, dowodem s niektóre jeg-o pisma w druku. Imo. Jf^ojna

domowa: w której od r. 1648. wszystkie rewolucye ^ ai do

pacyfikacyi przez pakta Oliwskie opisa in fol. 1681. w Ka-
liszu opus posthumum. 2do. Legacya Krzysztofa ksizcia
Zbarazkiego posa w r, 1621. do Porty OttomaskieJ, wier-

szem opisana, in Ato f^ilnae 1706. a przedtem w Kraliowie

1639. in kto. 3tio. Miscellanea Selecta^ w których s nie-

które Panegiryki, jako to Wadysawowi IV. Królowi, Ale-

xandrowi Karolowi bratu jego , i niektórym senatorom Pol-

skim, IV Kaliszu 1681. inkto. HoppiusinSchediasmatef.^l.

powiada o nim, e ycie Wadysawa IV. Króla i dziea jego

wierszem Polskim opisa i do druku poda w Lesznie 1650.

in fol. ale tak rozumiem, e to to jest samo, co in Miscella-

neis. Take powiada, e najprzód wojn Kozack 1648. i 1649.

wyda w Krakowie in fol. 1660. t za wojn Kozack, która

tlaa w r. 1651. wyda w Lesznie in kto.

Ignacy Twardowski wojewoda Lubelski zmary r. 1781. mia za

sob Ro^aliiisk. — Krasicki.

TiverbMS herbu Osorya , w ksiztwie Lilewskiem.

Stryjków. Papro. Okol.
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T«lorko\VSki. Slanisaw Tworkowski w wojewódz-
twie Podlaskieiii podpisa elekcy.-j Wadysawa ezwarleg-o. Sta-

nisaw w zakonie naszym ycie skoczy w Jarosawiu 1728.
T^voi*Oivski hcrlni Pilawa^ "'^o<^y si w Sieradzkiem

gniedzili , a potem w Focolskiem
,
jedna iei dzielnica z Mo-

skorzewskiemi. Jan z Tworowa w r. 1419. podpisa pewn
tranzakcy u Papro, o herb. fol. 194. Jdrzej mia za sol).-}

Barbar Srzemesk. Jan TworowskI najprzód kasztelan Ka-
mieniecki 1540. I*, a potem wojewoda Podlaski, lietman na-

dworny, starosta Trembowolski , umar 1547. co wypisa z

nagrobku jego w Buczaczu, Okolski^ fortunny to by i wiel-

kiego serca wojownik
,
przyznaje mu to Starowol. m Bellat.

Sarmat, kdy o nim tak mówi : sub Constantino Ostrogio ru-

dimenta militiue auspicatus , formam et fortitudinem egre-
giam^ ingenium praecellens^ beuevolentiam singnlarem, con-

ciliandaeguo hominum gratiae ac promerendi amoris inirum

et efficax studium a natura habuit ^ ac propterea cunctis

gratus , etiam Ducum ipsorum promeruerat amorem
, prae-

cipue Nicolai /{amienieccii^ Palatini Cracoviensis^ Exer-
ciluum Generalis^ cum in l^alachiam contra Bohdanum Pa-
latinum iret : Legionis siuidem ab illo legatus factus ^ in

primo congressu Turcica phalange unico impetu fugata , et

suae fortitudinis egregium specimen cunctis exhibuit^ et toti

cx€rcitui ad victoriam consecjuendam animumfecit. Iterum-
que eidem Bohdano , cum Tartari f^alachiam inuasissent,

cum Stanislao Lanckoi^onio , subsidio missus , hostem fre-
fjuenter caesum in deserta pepulit.^ et re prospere gesta^

cum signis et captivis ad Regem rediit. In Podolia vero
ewcubias agens^ Tartaros ad Trembovliam^ ma,rima vi ir-

ruentes cum 40 modo equitibus
^ fortissime repulil^ diem in-

tt^gram cum illis praeliatus^ uorum duo millia fuerunt^ tan-

dem accpptis a Buczaccio septingentis euitibus ad Midzi-
boziam usque persecutus cos ^ magne clade affecit^ atgue
denuo ad Trembotdiam anno 1516. et ad Podhajeciam , ma-
scule adortus^ octingentos ibij hic quingentos occidit^ mul-
tisquc aliis in locis Patriac operam praestitit. Co za pisz
Stryjków, fol. 718. i Biel. fol. 514. ze od tego czasu, gdy
ten Jan z\^^ciczko pogromi Woochy wr. 1509. Polacy dzie
czwarty Padziernika, to jest S. Franciszka Assyjsklego , któ-

rego dnia ta batalia bya, wici poczli, to niewiem jak si
utrzyma: bo najprzód Sixtus IV. postanowi to wito jeszcze

w r. 1475. a wedug Damalewicza in P^itis Episc. Cujav.

fol. 342. na synodzie prowincyalnym czyckim przyjli t
Polacy ustaw papiezk. Potem, za cóz tylko w Wielkiej-Pol-
szcze to wito wiec, a nie w Maej-Polszcze, albo na Rusi.
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Mia za sob wojewoda Buczack herbu Abilank ostatni dzie-

dziczk z te<^'o domu, siostra to musiaa byc Jakóba Buczackie-

go biskupa Pockieg^o, z któr gdy si obszerna fortuna w dom
Tworowskich zlaa, synowie z niej spodzeni Mikoaj i Jan,

juz si i Buczackiemi i Tworowskiemi pisali
,
jakom mówi w

tomie drugim yb/. 347. Papro, o herb. fol. 405. namienia,

ze w r. 1581. pod Bielawskiego rotmistrza chorgwi, dwaj

Turowscy, zsiadszy z koni, pieszo pod Pskowem szli do szturmu.

Tiforzyausk-i herbu Abdank^ w Poznaskiem woje-

wództwie. N. Tworzyaski mi waleczny, pod Tczewem za

Stefana jeszcze Króla raniony, i w Moskiewskich jednak wszy-

stkich za tego Króla mnie stawa kampaniach, za Zygmunta
za III. pod Krakowem, Guzowem i indziej, zycle swoje nie

raz na szaiic wystawi. N. podstaroci Spiski umar 1674.

zona jego Barbara. Franciszek z sejmu 1670. komissarzem za-

pisany do granicznych kótni od Szlska. Constit. fol. 26.

Piotr i Jan skarbnik Krakowski 1704. Jan, kasztelan Przem-
cki temi czasy.

Xyczyiisfei« N. Tyczyska Hieronima Stano wojskiego

Sanockiego maonka. Okol. tom. 2. fol. 52. Jerzy Tyczyski
Camerarius Apostolicus et Regis Polomae Stephani apud
Sodem Apostolieam Residens.

Tylicfei herbu Lubicz. Wargocki in Apologia contra

Luter, powiada, ze niegdy Tyliccy, w Dobrzyskiej ziemi dzie-

dziczyli, na dobrach: Kocielne Wielkie, nazwanych, zkd te
przedtem nie inaczej ich tytuuwano, tylko AYielicki, ale gdy

dziad Piotra biskupa Krakowskiegom rycerski wojn traktu-

jc, nie maym kosztem ojczystej fortuny nadwery, przyszo

do tego , e musia te dobra sprzeda , a innych w Prusiech

naby Tyllce nazwanych, od których i on Tylickim zawoany.
Bartomiej Tylicki kasztelan Brzeski Kujawski , Rogoziski,

Czuchowski starosta , siedmdziesit lat i dwa bezennie prze-

pdziwszy , umar 1615. w Toruniu u 00. Dominikanów po-

chowany, kdy wedug- MS. o Famil. Pruskich^ mieli swoj
kaplic. Ten Bartomiej w Tylicach zamek wystawi. Histor.

Possel. fol. 285. Myli si tedy Okolski^ gdy go Kaliskim ka-

sztelanem uczyni: bo nagrobek jego tego mu honoru nie daje^

jam te pooy w pierwszym tomie Mikoaja Tylickiego ka-

sztelanem Kaliskim, ale to zda mi si by Wielicki, jedneje
dzielnicy z Tyllckiemi, jako si wyej mówio. Jakób bral ro*

dzony Bartomieja, czenik Kaliski, ten z Anny Zieliskiej

herbu winka, urodzonej z ojca Tomasza i z Doroty Miely-
skiej , siostry dwóch kasztelanów Gnienieskich, spodzi syna

Adama dworzanina królewskieg-o , ale ten wieku swego 19. w
r. 1613. postrzelony ti^afunkiem i zabity, w Toruniu z nagrob-
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kiem le/y ; córek za z teje Zieliskiej jm\'c zostawi Jakób,

Drott; zakonnic*; w Ciietniinskiin klasztorze, Jadwig-*; J-
drzeja Kretkowskieg-o, kasztelana Brzeskiego Kujawskiego, jak

joboznoci, tak rozs;|dkiem prawie nad stan swój g-bokini

zalecon, Zofi Jerzego Tomickiego, o której niej niówic si
bdzie, Ann Wojciccba (jllembockiego podczaszeg-o Kaliskie-

go , Mart Jana Kretkowskiego wojewodzica Brzeskieg-o Kuja-

wskiego, maonki.
Piotr trzeci icli I)rat (wszystkie te dzieci byy spodzone z

ojca Jdrzeja Tylickiego matki Jadwig-i Bielskiej ,
jam gdzie

czyta, ze po Jdrzeja Tylickiego mierci pozostaa zona, po-

nowia luby z Mikoajem Komorskim) i lubo fortunki dro-

bniejszej
,
przecie przy swojej applikaeyi do najwyszych go-

dnoci wygórowa: a co w nim dziwniejsza, e jako pospoli-

ciej o nim Treerus^ Damalewicz i Sfarowolski pisz, cudzych

krajów ani widzia, filozofji, teologji, jurisprudeneyi ani sko-

sztowa, w samych tylko Krakowskiej akademji szkoach, i to

tylko in humanioribus literis , dowcip swój polerowa
,

prze-

cie , w t potem urós u Królów Polskich o sobie opini , e
na nieg^o by te najgwatowniejsze tej ojczyzny interesa, bez-

piecznie spucie mog^li , a jako o nim uhien. in Baranów, in

Vitis Episc. Pio c. fol. 384. mówi: Id privato studiofnerat
consecutus ^ tit elegantia tam. Polonici

^
quam Latini styli

polleret, ac in Senatu molli quodam et temperato sermone^

citra cujusuam offensam^ sensum animi sui explicare set-

ret. Ze szkó do kancellaryi koronnej si uda, i tam najprzód

przy 3Iyszkowskim , a potem przy Zamojskim
,
gdy g-o i pióra

gadko, i wymowy przyjemno, i obrót naturalny zalecay,

ale najwicej przy dworze królewskim cnota, skromno i uni-

onoc, wzi kanoni Poznask, do tej przydano mu pro-

bostwo Gnienieskie; kanonie Krakowsk i Warmisk, se-

kretdry koronn, referendary , a te i infu Chemisk z

pieczci mniejsz koronn: tak go wyniósszy Król Zygmunt,

zaraz go swojej do Szwecyi podróy chcia mie towarzyszem,

kdy on i rad i sercem wielkim honor majestatu Polskiego i

dobro królewskie dwign, nadgrodzi mu to wkrótce Zyg-munt,

gdy go na wakujce biskupstwo Warmiskie posun, a stany

koronne dyspensoway go zgodnie, eby si piecztarstwo ko-

ronne, przy Warmiskiej infule w jego rku pomieci mogo.
Cztery lata nie zupene wyszy, gdy go z aski królewskiej, ani

zachodzcego o to , ani proszcego, biskupstwem Kujawskiem,

a oraz probostwem Miechowskim uczczono, a te i na Kra-

kowsk, na której vcia tego miertelnego kresu dopdzi w r.

1616. wieku swego 73. Wszyscy mu to z chci przyznaj,

e by pasterz bez przysady, senator ojczyzn kochajcy: znaj-
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(Iziesz u Nakiehkiego w Miechów, f. 807. list Klemensa VIII.

Panieia, pochwaami jeg-o zagszczony, kdy midzy inszemi

to czyta: semper ha existimainmus^ et Jidelein illum Tuae

3Jajestatis admintsrum , et dignum Antistilem
,
qul in utro-

(jue inunere integre et 'prudenter ^ et multo cumjidei Catho-

licae zelo obeundo^ cum Dei gloria , Reipubiicae praeclare

insewiat. Nie tylko od chciwoci na pienidze daleki , ale tez

ich szczodrze na ubogich szafujcy. Da mu hy Król pewne

dobra po zejciu znacznego czowieka Caduco jur na siebie

zlane, ale Piotr, zby by i suspicyi o sobie akomstwa uszed,

te sam fortun zoy w rce inszym, którzy do teg-o nie zdali

si cale nalee. A jedc z Zygmuntem III. do Szwecyi, nie

tylko e tam wszystkie swoje rzeczy od Szwedów zabrane stra-

ci, ale tez szyper znaczn mu sumni pienin skorzyci

:

tak ze wszystkiego ogoocony Tylicki, t swoje niedol cale

heroicznem sercem Panu Bogu odda : w tem nad nadzieje

wszystkich , morze Batyckie , wiatrami i falami rozkoysane,

gdy inne okrty Szwedzkie po rónych ktach rozpdzio, ten

sam tylko okrt, na którym by winowajca szyper, do portu

pode Gdask wepchno, zkd nie prdzej puszczony, a szkod
zupenie biskupowi nadgrodzi. Piotr za wszystk t summ,
nic sobie nie zostawiwszy, zaraz na ubog-ich rozda. 00. Bo-

nifratrom Krakowskim na chorych dziesi tysicy naznaczy,

od których prowizy im coroczn kapitua Krakowska oddaje.

00. Karmelitom Bosym tame sia dopomóg szczodr rk
do fabryki kocioa. Ciesnow. w yciu S. Jana Boego.
Pruszcz in descript. Cracov. Koció katedralny Krakowski,

po czci z ostatniej jego woli ozdobiony, na co , i na fundusz

za dusz swoje, blizko czternacie tysicy naznaczy. Koció
w miasteczku Kowalu , kdy si rodzi w województwie Brze-

skiem Kujawskiem wymurowa z fundamentu , z wie i dwie-

ma poboczniemi kaplicami, na cze SS. Mczenniczek, Do-

roty i Magorzaty, plebana i inszych kapanów przy nim osadzi

i w dochody opatrzy, kantora, bakaarza, org-anist, zakryst

do tego domu Boeg-o, co rocznym prowentem opatrzy, na

reparacy jego pewny fundusz uczyni. Na oratora akademji

Krakowskiej dziesi tysicy wyliczy kaza: a Bursie Paupe-

rum, kdy si z modu w naukach wiczy zacz, dwa tysice:

krom tego, szpitalom, klasztorom, kocioom sia rozda kaza

umierajc , lubo i póki y co rok ich znacznemi jamunami
opatrowa. Swojej o wiar g-orllwocl da dowód , kiedy kilka

kocioów z rk dyssydenckich windykowa, ale osobliwie w
Toruniu. Do teg-o tam ju przyszo byo, e pó kocioa, kdy
Episto ksidz czyta, tylko katolicy mieli, a drug poow,
gdzie Ewangeli, heretycy; kazanie o godzinie siódmej rano
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katolickie, o godzinie dziewitej tlyssydentskie , katolickie po

Niemiecku, luterskie po Polsku. Bola na to serdecznie po-

bony biskup , na len czas Chemiski
,
przyjechawszy do To-

runia, msz wi(;t umylnie nie rycho zacz, tak dalece, ze

godzina dziewita, prawie na pocztku jej wybia. Wi(;c jak

by zwyk o tej g-odzlnie, tak wszed na ambon predykant he-

retycki , nietylko mu jednak milcze kazano , ale go tez i z ka-

tedry sprowadzono od dworu biskupiego. Uj si wprawdzie

magistrat Toruski o to, i z ludmi armatno , chcieli predy-

kanta znowu wprowadzi, atoli od gwardyi biskupiej odrzu-

ceni, majc wzgld na tego Infuata, Ile oraz ministra i pod-

kanclerzego koronnego , od dalszych tumultów wstrzymali si,

dosy majc na tem , ze si przegrazall. Biskup za kaza je-

dnemu z zakonu naszego wnij na ambon, i ludziom sowo
Boskie opowiada , a napotem eby tam koo dusz niwo buj-

niejsze si krzewio, naszych przy tyme kociele osadzi, od-

dawszy nam mieszkanie niegdy nam od Piotra Kostki anteces-

sora swego naznaczone. Z teje gorliwoci trzymajc jeszcze

piecz w swoich rku , murem si stawi za uboglemi , albo

od Panów obarczonemi ludmi, nie bez urazy wielu potniej-

szych w tej ojczynie domów : atoli jako pisze o nim ubieski
in Monitis de recte gerendo Episcopatu. lllo erat candore

animi^ tantoque virtutum omnium studio- ut quamvis aspe-

rior moibus esse videretur ^ saepeqve ira^ minime tamen

noxia commoverelur ^ vix tamen quisquam fuerit ^
qui illum

non umaret. Pod czas rokoszu , rozhukanego onierstwa u-
pieztwa, wspaniaoci umysu tak ukróci, e si go wszyscy

napotem bali. Karnoci kocielnej witobliwie przestrzegajc,

kara ci wprawdzie wykraczajcych, ale po ojcowsku. Pobo-

no jego wysawia Ks. Fryderyk Szembek S. J. w /icie w
druku podanym o mierciJego, w którym midzy inszemi po-

wiada o nim , e w adne wito albo niedziel mszy witej
nie opuci, do której gotujc si, w osobnym si pokoju za-

myka, nikogo do siebie nie przypuszczajc, lam krzyem na

kobiercu lec modli si , a w leciech ju podeszych , stojc

albo klczc. Do ukrzyowanego Chrystusa wydawa si w nim

osobliwszy affekt, zkd w pitku modszym bdc, cale nic nie

jada, i wosiennic ciao swoje trapi, a w staroci raz tylko

w wieczór. W wiceniu kapanów by niespracowany, i zdro-

wiu cale nie folgujcy. Podchlebców jak nienawidzia, tak za,
gdy go w czem napomnia, wdzicznie przyjmowa. Z pokory

arcybiskupstwa Gnienieskiego po mierci Maciejowskiego

przyj niechcia, ale i pieczci koronnej dugo si wzbrania,

a prawie przyciniony Importuni wielkich i godnych Panów,
na którym urzdzie tak si sprawi, e do adnego papieru, ani

Tom iX. U
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nawet pozwu
,
pieczci swojej nie przyoy

,
póki g-o wprzód

nie przeczyta. Pod niebytno arcybiskupa Gnienieskiego,

Konstancy Królow koronowa, ile na ten czas biskup Kuja-

wski w r. 1605. Piaseckifol. 229. Tak jak zy witobliwie,

ivcie skoczy swoje przyprawiwszy si na drog-c wiecznoi^ci

przez róne akty i sakramenta wite, pogrzebiony na zamku
w Krakowie w kaplicy od siebie restaurowanej z nagrobkiem.

Pisali o nim Damalew. in Episc. Cujav. StarowoL in Crac.

Treter. vi Varmien, Nakiel. in Miechów, fol. 816. i indziej.

Janczyski in MS. Frider^ Bartscius S. J.

Zofji z Tylickicb Tomickiej, o której si wyej namienio,

ycie napisa Stanisaw Brzechwa zakonnik Soc. Jesti^ które

do druku poda iv r. 1634. a teraz znowu iv Toruniu prze-

drukowane w r. 1728. in kto ^ które tu krócej zebrane przy-

taczam , naprzykad wszystkim w utrapieniach jakich zostaj-

cym. Ta tedy Zofia w ósmym roku ycia swego dana na (wi-

eenie do klasztoru Chemiskiego , tak tam sobie w ducho-

wnych (5wiczeniach zasmakowaa, ze nad powinno swoje z

zakonnemi pannami na jutrzni wstawaa, do rzeczy wieckich,

strojów, krotofil , wszystek gust w sobie umorzya, i lubo
sobie tego jedynie yczya , eby bya moga w zakonie tym.

Panu Bogu na sub si powici(5, w roku jednak szesnastym

ycia, za wol idc rodziców swoich, zam wydana. W tym
stanie pooona, z lekka si owe witobliwe w klasztorze za-

brane duchy chwia, sabied i niszcze poczy, prdko si
jednak obaczywszy, znowu si szczerze chwycia naboestwa
i umartwienia, uczszczania do sakramentów witych, wsta-

wania okoo pónocy, goemi nogami klczenia na modlitwie

przez kilka godzin. Azj te Pan Bóg dwadziecia pi<5 lat ju
majc , do osobliwszej krzyowej drogi pocign : Do której

j przez taki sen jeszcze w Paniestwie przyprawowa. Zdao
si jej jednej nocy, jakoby modzieniec jaki, nie widzianej

piknoci wzi j za rk i prowadzc przez las zielony, wy-

prowadzi na miejsce, gdzie si dwie drogi rozchodziy, jedna

szeroka i dziwnie pikna, druga górzysta i wazka i cika, tam

rzecze do niej: Oto masz dwie drogi, ide któr chcesz, a

w tern znikn. Panna namyliwszy si
,
pucia si szerok,

któr idc midzy kwieciem i wonnociami, przysza do mo-
stu, przez który wiele szo ludzi, i ona te za niemi. Na kocu
tego mostu , by w praw stron wschód z kilku stopniów , z

którego kady co szed przed ni, wpada w jak przepa,
która bya pod mostem, a po kadej osoby zapadnieniu, z prae-

paci dym wybucha czarny i smrodliwy , i paczliwe lamenty

syszane byy. Patrzaa na to aonie zadumiona Panna, w
tem cay si ów most zawali, tak, e si tylko ten szczególny
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dyl zosta , na którym ona staa. Trudno wypowiedzie w ja-

kim tam strachu hyla , a tern bardziej , ze niewidziaa zadneg^o

sposobu do ratowania ycia sweg^o : w tem po nic maym cza-

sie, pokazuje sit; jej ówze sam modzieniec, co i przedtem,

którego gdy gorco prosi, eby j z oczywistej zguby wypro-
wadzi, ten mówi do niej. Zaco e si t drog udawaa: bo
mi si, prawi, zdaa by lepsza, odpowiada z paczem Zofia,

ale przyrzekamci mocno, ze juz napotem tdy nigdy nie pójd,
tylko mi ratuj; poda jej tedy rk, i niewiedziec jako przez

ow ca przepa przeniesion si, i na zielonym pagórku po-

stawion, ujrzaa: dopiero jej modzian ów rzecze: Idze juz

teraz gdzie chcesz. Zaraz si panna nuzad wracajc, zkd przy-

sza, gdy do tego miejsca dosza, gdzie si owe dwie drog^i

dzieliy; pucia si w ow górzyst i wazk cieszk, na której

nogi sobie pokrwawia, i dziwnie si zmordowaa. Szo wpra-

wdzie przed ni kilkanacie osób tyme torem , nikt jednak z

tak trudnoci tej podróy nieodprawowa
, jako ona : az tez

na kocu obaczya drabin, przy której sta jeden modzieniec

na dole , drugi w porodku , trzeci na samym wierzchu. Ten
który by na dole, kad osob bra pod rk , i owemu co w
porodku podawa, ten za trzeciemu, który do licznego ja-

kiego budynku ludzi wprowadza. Wesza tez i ona na dra-

bin, i chciaa pój za drugiemi, modzieniec jej przewodnik

stanwszy przed ni , tak mówi do niej : Jeszcze tu wnij nie

moesz, trzeba eby si tam wrócia, zkde przysza. Jue
obudwu dróg spróbowaa, starajze si na potem, eby wesoy
koniec wzia : tak j obszerniej upominajc sprowadzi z dra-

biny, i panna przysza do siebie. Ten tedy sen, by wizerun-

kiem caego jej ycia, i zachceniem do cierpliwoci w niezno-

nych , które na nic Bóg przypuszcza , dolegliwociach : z do-

puszczenia albowiem Boskiego, tak schorzana, e nie byo
czonka adnego, któryby by nie czu niepojtych boleci.

W gowie bywao srogie upanie i targanie , a w samym mó-
zgu wielkie zamieszanie, i jakoby przewracanie, krom cikich
zawrotów, gowa si koem przez kilka godzin bez przestanku

obracaa, z niewymownym holem i przykroci, a na czas cier-

pnienie, i co na ksztat paraliu. Oczy staway otwarte po

godzin siedm, najmniej si nie ruchajc, czasem le dziwnie

prdko w gowie biegay, czasem si srodze wydymay, za-

czem ju ledwo co czyta moga, z czego miaa cikie umar-

twienie. W ustach takie ziewania przypaday, e przez godzin

trzy albo cztery usta si jej nie zamkny, szumy za w gowie
tak wielkie byway, e na drugim kocu izby, sycha ich byo.
Nad to womity tak naprzykrzone, e trway od poudnia, a
do pónocy, a z ust jej wychodziy jako promienie jakie. Twarz

11*
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czasem sl«,* ak wz(l«^'la, ze az na ramionach i piersiach leaa^

czasem skociawszy rozwloka, juz draa, juz si krzywia,

juz ciskaa. Przypadao pragnienie tak wielkie, ze czasem

omnacie Hasz póg-arcowych wody wypiwszy, jeszcze si uga-

si(5 nic moga. Pod ten czas jzyk jej usycha i czernia, tak

twardy jak drewno, albo wzdyma, albo z ust jej wychodzc
czernia i stawa si jak skorupa, albo skociay dziwnie si
trzs. Na nogi przez pi lat i na moment nie moga stand,

bo jej zaraz drtwiay, z boleciami i targaniem niewymo-

wnem. W dzie Pitkowy po porodzeniu syna na wiat, w
cikich bardzo mdociaci i boleciach serdecznych , lec ta

pobona Pani, przypada jej aflekcya, kt<5r ona kurczem zwaa,
ten tedy kurcz wpad jej najprzód w lew rk , e zaraz po-

cza drewnie<5 i kociec, allekcya ta, co raz to wiksz moc
w tej to rce l)ra(? pocza, a w kilka dni, w obudwu rku si
pokazaa, ta nie tylko wycigaa, ale te plota palec dziwnie

prdko
,
potem obiedwie rce rozmaicie wykrcajc i amic,

wstpia w gow, w szyj, oczy, usta, w ty , to wszystko

obracajc: nie pamitaa si jednak w ten czas Zofia, i nic

tego nie czua, poniewa to w mdociach bywao, a w kilka

niedziel, gdy bya przy dobrem baczeniu, przypada jej ta

affekcya we wszystkie czonki, które tak w kbek zwina, e
ledwie który zna byo. Tak zwinion kilkakro, koem po

óku, z wielkiemi jej boleciami obrócia, które przez czas

niemay trway, polem gdy j ta affekcya opucia, we wszy-

stkich czonkach i kociach rozleg-ay si , tak dalece , e a-
dnego czonka od boleci ruszy nie moga. Potem, co raz,

to inszym sposobem, kurcz ten nastpowa pocz, albowiem

ju j tak wyciga, e jej óka nie stawao, tak dalece, e
jej wzrost wychodzi pod te czasy, na cztery okcie, albo na

pópita, takie to za bywao rozciganie, e niemal midzy
czonki wyclgnione, móg by by palec woy, w ten czas j
z óka zrzucao, i po ziemi ciskao, czasem jej ta affekcya

rce i nogi z tyu poplota , i na karku postawia , na którym,

od czstego takiego stawiania , narós jej by guz wielki , cza-

sem jedne rk z nogami zaamawszy za gow po óku j
rzucaa, czasem wszystk poplótszy, po óku ciskaa, po zie-

mi, stoach i awach rzucao, i ciko tuko. Bywao i to, e
j na palcach samych tylko wielkich stawiao , i tak wyci-
gnlon w sup obracao. Bywao, e j w mdoci porwawszy,

po óku, albo w koo albo wic jako pieczenia na rónie obra-

cao , i tak prdko , e koem trudnoby sak prdko obróci , a

tak dugo, póki najmniej siy w którym czonku stawao, a
gdy bez pamici omdlaa, to j dopiero, koem dziwnie za-

krciwszy, na óko wrzucio : takiego za obracania w jednym
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j»ai'oxyziiiie j)i<;c(JzIesi4l albo szedziesit razy Lywafo , kiedy

si za czonki lak pojdeclone, rozplatay, czul wielkie iiieki

i boleci: bo czasem si jedna siroiia rozj)lotla, a diuj^a j»ojde-

eioiia zostaa, i tak si wycigna, jako tylko zy stawa nio-

«;o. Drug^a za [u)|)leciona, róne wywracanie czynia, ze si
tak zdao, jakoby jedne czonki, |>rzy drugicb nie byy. Krom
lego, cierpiaa zimna we wszystkici czonkacb , ze si jej a-
dn miar dogrza nie mozono, a ztd drenia z szczekolaniem

uslawicznem
,
pod który czas poty nastpoway cikie , a to

z zbytnich si, które na nic Ijiy. Cierpiaa rozpalenia i g^or-

coci, które ugasi byo nie podobna, og^nie za tak cikie
byy, ze w jednym momencie, ciao si jej wszystko, albo

wic jego cz popryszczya , z tak cik >oleci , ze si
przed ni, nie wiedziaa, gdzie podzia, i tak s])alona od tych

ogniów na ciele zostawaa, jakoby j kto umylnie piek. Te
sparzeliny, gdy podsychay, i skóra si spalona cigaa, nie-

wymown bole czua , a skóra spalona sztukami z niej do-

piero w dni kilkanacie spadaa, bez najmniejszego napotem

znaku na ciele onych sparzelin. Niemniej straszna jej bya
allekcya , srog"ie i dugie mdoci, a wedug zdania medyków
najniebezpieczniejsza, trwaa pierwszy raz przez sledm dni i

nocy, drugi raz przez dziewi dni, przez który czas, ani ja-

da, ani pia, ani w ciele najmniej si nie baczya, usta ciele

ustawicznie, a oczy w gow wpade , zgoa do trupa podo-

bnlejsza. Inne wntrznoci boleci szeroko opisuje autor ycia
jej, jako i serca, które sama sobie uprosia u Pana Boga, do

klórego czytelnika odsyam. AV r. 1621. gdy w cikich bar-

dzo boleciach ta Pani bya, stan przed ni anio stró w dzi-

wnej jasnoci w osobie modziana, który tak do niej mówi.
Nie frasuj si duszo , ze ci Bóg* t chorob zoy , cóci ma
by milszego , czy by zdrow na ciele , a chor na duszy idc
z grzechu w grzech , ciy tez cierpic , skarbi so)le co raz to

wiksz ask Bosk? Odpowiedziaa na to Zofia: Gotowani

cierpie, póki wola Pana mojego bdzie. Pochwali t jej re-

zolucy anio: Dobrze sobie prawi obierasz, nie stracisz nic

przez to, ale owszem sia profilowa w niebie bdziesz; przy-

da jednak dalej, mao to jednak co cierpisz, trzebaby jeszcze

wicej dla mioci Boskiej, i pocz jej wylicza rozmaite utra-

[>ienia, a kiedyby prawi Bóg wszystkie twe d«»czesne pociechy

oddali, a kiedyby ci wieczn kalek na zdrowiu uczyni: a

g;dyby ci wzi przyjaciela i dziatki
,
gdyby ci ubóstwem na-

wiedzi, gdyby ci naostatek poda w moc dusznemu nieprzy-

jaeleb)wl twemu, jakby to zniosa? zamilka na to pobona
dusza: bo si jej te rzeczy zday by baidzo cikie, przecie

potem lubo z bojani, tak odjiowledzlala : Mam nadziej
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w [asce 1 miosierdziu Boskiem, e on nic na mnie nie dopuci,

czeg-obym z pomoc jeg^o znie nie moga. Rzecze anio : Ze

si na wol jeg-o zdajesz , aska to jego sprawuje , nie frasuj

si tedy, ten co bdzie nawiedza, ten bdzie i cieszy. Spy-

ta si jej potem: A wieszze zkim gadasz? wiedzze ze z anio-

em twoim stróem juz to trzy godziny rozmawiasz , to wy-

rzekszy, i dawszy jej bogosawiestwo, odszed od niej. Na
Zofi za w r. 1026. dopuci Pan Bóg- nieprzyjaciela duszne-

£0 , od którego wymylnie bya trapiona: bo j najprzód a-
ma , i koci w niej grucbota , rzuca j po awach , stoach,

ziemi, w komin, ogie, i lubo w niej z takiego rzucenia ko
si nie raz spadaa, przecie jak j prdko bies opuci, wszy-

stkie w cale zostay. Zadawa jej srogie wzdymanie czonków,
wycigania, miotania wntrznoci nie widziane, co osobliwie W
len czas czyni, kiedy albo onej samej, albo komu inszemu

przez ni, chcia Pan Bóg ask jak dac, albo kiedy si na

kogo rozgniewa. Zadawa jakie piguki gorzkie, trunki sma-

ków nader brzydkich, które si w uciech jej znajdoway, bo-

leci I mki takie, jakoby na krzyu przybija, i na ten czas,

wszystkie czonki z stawów swych wystpoway, yy si dzi-

wnie wycigay , trapi j juz ogniem
,
ju zimnem, I zwyk

si by przechwala, ze aden kat nie jest w teni zadawaniu

tak wywiczony, jako ja: jako adnego czonka, adnego
zmysu, od katowni jego wolnego nie miaa. \Vszystko to je-

dnak nie tylko skromnie, ale i wesoo ta dusza pobona zno-

sia, nawet i nie stkna, zkd zawstydzony bies, nie zwa jej

inaczej tylko : suplca. Z tego si Zofia w tem nawiedzeniu

Paskim cieszya, e nigdy przez usta jej, ta piekielna bestya

Boga nie blunia, ale owszem wiele o nim piknych I nabo-

nych rzeczy powiadaa, wiele przykadów, I kaza do dobrego

wiodcych do ludzi czynia, do spowiedzi i pokuty wioda,

wstydu jej w tak srogich mlotanlach I rzucanlach, na podziw

ochraniaa, grzechu nigdy niczyjego nie Mydaa, chyba gdy

kogo w nim zakamlaego I upornego widziaa, e si albo spo-

wiada nie chcia, albo nie szczerze grzech swój na spowiedzi

wyzna. Tak przez dziewi miesicy , wytrzymawszy piekiel-

nego gocia u siebie gocin cierpliwie. Bóg j uwolni od

niego, e si ju wicej przez usta jej nie odzywa, ani te
tak wielkich mk, jak przed tem nie cierpiaa. Nie tylko j za
Bóg na ciele trapi, ale I na duszy, a najprzód przez om lat,

cikie na ni szkrupuy dopuci, tak dalece, e te samym
spowiednikom jej , rady I sposobu nie stawao, do poratowania

jej. Desperacye o miosierdziu Boskiem, ale z porady swego
anioa stróa

,
gdv si pod obron Matki Boskiej udaa

,
pro-

szc aby jej miosierdzie u syna sweg"0 zjednaa, prdko od
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vcli najazdów uwolnion zostaa. Dopuci takie, e jej czarl

widowiska brzydkie i straszne w inia*^Inaeyi stawia , cig-nc

onc do jakiejkolwiek wszetecznoei cielesnej, i eby j by tem

acniej do tej^o nakoni, grozi mt^^kanii, ba i mczy WTmyl-
nie, atoli nic nie wskóra. Dopuci P. Bóg; na ni<^', i j<^zyki

ludzkie, e jej opacznie przypisowali , mier brata jej rodzo-

neg-o, który w domu jej, przez wasneg-o swego czeladnika nie-

ostrono, za nieszczsnym przypadkiem zgin. Choroby jej

tak cikie kamliwie wykadali, to co przez ni Bóg- ku chwale

swojej sprawi raczy, to oni biesowi przywaszczali, a nawet

ycie jej szarpali, takiemi o niej rozumieniami, e nie mog-
by g'orsze. Dopuci, e z piciorga dzieci, które jej da P.

Bóg-, tylko jej jeden syn zosta, Pawe ; osobliwiej jednak syna

Aloizego mier, bya jej okazy do heroicznych aktów, dla

teg-o e dzieci byo wielkich przymiotów, wychowania od

matki witobliwego , w obyczajach mie , dowcipu i rozsdku
wielkiego ; zwyciywszy jednak natur , sama z nim akty gdy

umiera, mówia; sama oczy po mierci zamkna: pokaza si
jej potem dziwnie wesoy na twarzy, i powiedzia, e ju by
w chwale niebieskiej

,
przyda jednak , e by w czycu cae

trzy niedziele, co tem dziwniejsza, e to dzieci tak byo nie-

winne i witobliwe. Zabra jej nakoniec P. Bóg i ma, z

którym ona w licznej zg-odzie i mioci przez wszystek czas

ya , a spodziwszy to potomstwo , o którem si mówio
,
ju

oapotem z nim ya jak z bratem, nie jak z mem , z obopól-

nej umowy. Staraa si usilnie o jego zbawienie , nie tylko

serce jego kierujc do naboestwa, ale te zapomnione grze-

chy jego tajemnie do ucha mu powiadaa, do których on si
przyznawa , i z alem za nie

,
pokutowa. Raz gdy z maj-

tnoci swojej ten Pan wyjecha, na pewnem miejscu, podaa
mu si okazya do grzechu ; ale w tym zaraz momencie poka-

zaa mu si Zofia, lubo ztamtd odleg bdc mil kilkanacie,

we dnie, w polu, i palcem mu groc, surowo strofowaa, a

prdko potem znikna, on za tych zamysów zaniecha, tym

widokiem przestraszony. Zabra krewnych i przyjació, któ-

rych strat mile z rki Boskiej przyja. Mlao wprawdzie jej

ciao w takich naw^iedzeniach Boskich, co cierpie, ale i ona

go nie przestaa, dobrowolnie podjtemi umartwieniami trapi

nie dyskretnie. A najprzód post jej z razu taki bywa, e tylko

trzeciego dnia troch jadaa, przyszo potem do tego, e si
samemi tylko opatkami, i troch owoców kontentow^aa, chleba

I misa, przez lat niemal trzynacie w uciech nie miaa, take

piwa i wina, napój tedy jej pospolity by i zwyczajny, woda,

albo clenkusz. Paski druciane i dyscypliny zwyczajne jej byy,
tak za sobie biczujc si nie folgowaa, e si wiele krwa-
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wych chust, we krwi jej zmoczonych znajdowao, a ciany w
pokoju ii krwi zbroczone. Kochaa si«^ za la Pani wiece

w porzdku i ochdozlwie powierzchownem, w sukniach bo-

galyci, i wedlu*^ tamtego wieku strojach, ae gdy jej to du-

cliowna osoba zgania, ze prawi nieprzystojna, aby biaogowa,

tak od Boga nawiedzona, takie wedug wiata figury stawiaa,

wszystkie ozdoby z siebie zrzucia, i óko swoje prosto pokryd

kazaa. Gdy si jej trafio , ze ta Pani z krewkoci w defekt

jaki wpada (bo któ jest bez tego) zaraz si do modlitwy uda-

waa, tego od P. Boga dajc, ebyj nieodwocznie cikim
jakim przypadkiem slcara, i bywao to, jak sobie yczya, e
na ni cikie katownie przypaday, i owszem tak sobie przy-

padki i krzye powaaa, e sobie za zgub i utrat miaa, gdy

którego dnia, czego cikiego nie cierpiaa. Z tego sobie kady
wnie moe, e lubo P. Bóg i ciko niektórych nawiedza,

tak im to jednak osodzi , e nie tylko w tern sobie nie przy-

krz, ale owszem tskni, gdy czego dla niego nie cierpi: to

pewna, e ta Pani, miaa si za szczliw, gdy takie stosy

ponosia, co pozna z jej listów, nigdy si nawet o to nie a-
lia, nigdy si na te które j poczaroway, clioc dobrze o nich

wiedziaa, nie gniewaa, ale ani odczynia czarów nie dopu-

cia. Ale dodawa jej Bóg zkd ind wielkich pociech , któ-

remi jej te utrapienia sodzi, tak dalece, e nie tylko sobie w
nich nie nudzia, ale ich wicej pragna: a najprzód gdy od

siebie odchodzia, pospolicie przez usta jej, nastpoway mowy
jakie, raz w osobie Chrystusa Pana, drugi raz Najw. Matki,

czsto te w osobie Anioa stróa , które acz do niej po wiel-

kiej czci suyy, atoli e pene gruntownego dochowie-

stwa, dla tego spowiednicy jej skonnotowali je, i zostawili

dla poytku drugich , z nich nie ma ksik. Tak si za na

ten czas w ciele nie czua, e gdy j palono, kóto , najmniej

si nie ruszya. Potem pragnienie i gust w Najw. Sakramen-

cie, i ztd konsolacye wntrzne osobliwsze miewaa, tak da-

lece, e gdy jej nie dostao si kiedy komunikowa, cay ów
dzie w mdoci srogiej, ledwo nie umieraa, najmniejszej in-

ne] rzeczy do posiku wzi nie mogc. Czasem te wielki

orszak anioów widywaa koo tego sakramentu
,
gdy jej go

anio podawa. Nad to cieszy j i tem Bóg, e j w jej pro-

bach, askawie wysuchiwa, jako to, gdy prosia go o to,

eby bya moga zdrowa by na nogi , ta która przez kilka lat

postpi na nie, nie moga, potem a do mierci o swojej

mocy chodzia. Zegarek clekcy stuczony spadnieniem na

marmurow posadzk, samym znakiem krzya witego dosko-

nale naprawia. Ból srogi nogi swego spowiednika, tak krrzy

wity uczyniwszy , uzdrowia , e si ta alfekcya wicej potem
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nie wrócia. Gdy syn jej Aloizy kona
,

prosia Pana Boga,

zby by nie pierwej umiera, az by by mszy wi^tej wysu-
cha, i lak si stao. Byli •ii-odni ludzie, którzy j^ na Kalwaryi

Pakowskiej , drog-i tamte obchodzjjc widzieli , kiedy ona tego

czasu w Toruniu mieszkaa. Tyme sposobem daa sl(^' widzie
w kociele Toruskim, swemu spowiednikowi, bi^djc odleg
od Torunia o dziewice mil, I z nim dugo o rzeczach ducho-

wnych rozmawiaa. Pokaza si«^ jej tez w r. 1621. wity Sta-

nisaw Kostka, i pyta si jej , o coby si frasowaa: gdy po-

wiedziaa, o ma prawi, któr\' z pospolitem ruszeniem wy-
prawi si by pod Chocim przeciwko Osmanowi: na co Kostka,

nie frasuj si: bo ani onemu , ani adnemu z kompanji jego

nic nie bdzie, poniewa przymierze z nieprzyjacielem stano,
o czem jednak na ten czas, nic sycha nie byo, i nierycho

potem wiadomo o tem dosza. 3Iiaa i ztd pociech, kiedy

wielu ludzi swoj namow nawrócia do Boga i poprawy ycia.

Miaa i od ukrzyowanego Chrystusa, którego gdy jej spowie-

dnik poda, a ona si przed nim modlia, syszaa od niego te

sowa: Przypatruj si mce mojej córko moja, uwaaj jakom
ja sromotnie na krzyu umar za grzechy twoje, oto tu masz

figur mnie umierajcego , ucze si tedy tu skromnoci, po-

kory, cichoci, cierpliwoci, a naladuj mi, ja bd zapat
twoj w niebie. Da jej Bóg na ten czas wielkie poznanie sa-

mej siebie , i al serdeczny za grzechy. Ten si krucyfix po jej

mierci dosta naszemu w Bydgoszczy kolleglo, kdy z dobroci

Boskiej, wiele ask przy nim ludzie odbieraj. Przydaj te to

niektórzy , e gdy tego P. Jezusa w twarz pocaowa chciaa,

on na ni zawoa: A gdyby te do nóg z Magdalen? rzucia

si z prdkoci do nich Zofia , i mile ucaowawszy , do serca

przytulaa. Lat blizko trzynacie w tak strasznych nawiedza-

niach Paskich przepdziwszy, ju j te z krzya tego zoy
dobro Boska chciaa, a do siebie wezwa po koron, wszy-

stkie tedy bole i saboci , o których si mówio wyej znaga
ustpiy , a insze mdoci przyrodzone nastpowa poczy , co

gdy postrzega Zofia ; wic dom swój rozporzdza , testament

czyni , sakramenta wite z wielkim affektem przyjmuje : co

ywo si tedy do niej cisn poczo , osobliwie zacnych osób,

a te po rónych pokusach mnie wytrzymanych
,
po wiel-

kich bolach i mdociach cierpliwie poniesionych
,
prawie czas

mierci swojej przewidziawszy, prdko po przyjciu Xajw.
Sakramentu , Bogu ducha oddaa , ósmego dnia Listopada

w roku 1633. Po zejciu jej nad kamienic, gdzie jej ciao

leao, w pi dni widziany by wieniec bardzo pikny, ja-

sny i farbisty, a do ciaa jej, wielki konkurs by ludzi, co

iywo si cisncych , eby albo z rzeczy jej cokolwiek si im za
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relikwie dostao , albo zby paciorki , koronki , obrazki polpzee

o ni<; mogli.

Xyillieiliech.i herhu Zaremba^ w Sieradzkiem woje-

wództwie. Mikoaj sdzia i podstaroci grodzki Wieluski
1617. y^cta Castren, Ostrzeszów. Alexander Zaremba Ty-

mieniecki czenik Sieradzki, Constit. 1667. mia za sob Kon-

stancy;} córk Beliny Jana z Leszezyc podstoleg"o i surrogatora

Krakowskieg^o , z niej jako mam z informacyi, zostay si dwie

córki , z których jedna posza za Szczawiskiego kasztelana

Kruwickieg-o , drug-a za Ossoliskiego starost Goeckiego,

by oraz ten AIexander Medyckim i Gródeckim starost, pu-
kownikiem hetmaskim , stryjem Zygmunta podwojewodzego

Wieluskiego, i W^ojciecha Jezuity, ten przez dwadziecia lat

i cztery po najcelniejszych w Polszcz ambonach kac do lu-

dzi, sia dusz Bogu pozyska, a te apostolskiemi stargawszy

ycie pracami , w Stanisawowie rektorem bdc , odpocz w
Panu w r. 1732. krom pisanych jeg^o kaza kilka cugów, te

w druk weszy: Imo. Klucz do zotej Bramy Ducha S. Ka-

zanie na otwieraniu si Jubileuszu 1722. in fol. Posnan.

2do. fVszystko w jednym^ kazanie na lVotywie Trybunal-

skiej Mik. in fol. Lublini. 3tio. Pose Wielki ^ kazanie na

JVotywie Trybuna. 1723. Lubi. in fol. N. mia za sob Pe-

tronell Kiersk. N. Beat Kobierzyck herbu Korab. Kata-

rzyna bya za Bartomiejem Kobierzyckim. Erazm 1674.

Pawe Tymieniecki w r. 1788. pisarz grodzki Sieradzki.— Krasicki.

Tymiski ierbu Nacz. Okolski i Paprocki Tyni-

ckich herbu Nacz w Kujawskiem pisz województwie, Ty-

miskich teg-o herbu opucili
,
ja o pierwszych niewiem , o

Tymiskich Naczach wiem e s w Radomskim powiecie , z

których Floryan kwitn niegdy w zakonie naszym, temu gdy

o wstpieniu do te^^o zakonu namyla si , a od niegfo róne
g^o apprehensye odraay, pokaza si ksidz Mikoaj Lancycy

Soc. Jesu na ten czas w Krakowie bdcy, rezydujcemu w
Lublinie , i mocno go ug^runtowa w powoaniu do tego za-

konu. Bogusi. Balbin, in Vita Lancie. 1. 3. caj). 3.y. 283.

Wszebor Tymiski poborca w Sendomierskiem 1590. Const.

fol. 603. mia za sob Chlewisk z Lubraskiej urodzon.

Micha starosta Chciski z Sendomierskiego
,

przydany ad

consilia marszakowi konfederacyi 1704. ActaConfoed. Z sej-

mu 1703. komissarz na uspokojenie dyfferencyi midzy ksi-

ztwem Zatorskiem, i Szlskiem. Constit. fol. 21. Temi czasy

byo trzech braci rodzonych , Samuel , drugi Tomasz : którego

synów dwóch ; Marcin modo zmary, i Antoni sdzia g^rodzki

Stycki , deputat na trybuna koronny. Trzeci brat Samuela

Marcyan czenik, ona jeg^o Mikuowska Remig^iana chorego
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Wilkomlersklego córka , z tej synowie Kazimierz i Ig-nacy

:

Udo voto Marcyan
,
poj drug^ zon. Torkwat Tymiski w

zakonie Scholarum Piariim^ pierwszy rzdzi prowincy Lite-

wsk, a przedtem kolieg-ium Chemskie, syn to by stolnika i

sdzieg-o Radomskiejj^o. N. bya za Chojnackim, Barbara za

Janem Rotaryuszem podkomorzym Wendenskim. N. pod Kor-

suniem wzityw niewol od Tatarów 1648. /TocAom;. Climac. 1.

Szymon , Wawrzeniec i Alexander w województwie Podla-

skiem 1674. N. mia za sob Sienick. Jdrzej Franciszek,

pisarz g^rodzki Sdecki, pose na konwokacy 1733.

R. 1778. Wacaw Tymiski wojski Sendomierski. — Maciej
regent ziemski Radomski. — Antoni pisarz ziemski Podolski.

— Przypisy Krasickiego.

Tyilliiiski herbu Lis^ w województwie Wilenskiem,

tego herbu zaywaj , lubo z niejak odmian. Koja. iii MS.

Vyilick.i herbu Jastrzbiec , w województwie Sendo-

mlerskiem. Urszula z Jasienicy Tynicka bya za Jdrzejem Ko-

ryciilskim kasztelanem Wilickim. Stanisaw officya Owi-
cimski 1674. Sanner^ Owca Chrystusowa. Jan Jerzy Tynicki

pisarz ziemski Sendomierski, pose na sejm 1659. i 1661. zkd
komissarzem zapisany do pogranicznych od Szlska kótni. Con-

stitut. fol. 34. Zona jego Katarzyna Tgoborska.

Tyilieci herbu Poraja pisz si z Tyniec wedug Okol.

tom. 2. sub odzi fol. 176. gdzie powiada, ze Elbieta zTy-

niec Tyniecka bya za Felixem z Czarnki Czarnieckim.

Xyrai¥SlLi herbu Osorya , w Sanockiej ziemi. Stani-

saw Tyrawski , któremu Tarnowska herbu Sas , dwóch synów

powia, Jakóba, który z Salomosk herbu Korczak zostawi

potomstwo , i Melchiora , który tylko mia córki. Hermolaw
Tyrawski fundator konwentu Przemyskiego 00. Reformatów

pod tytuem S. Antoniego w r. 1629. Anna zTyrawskich bya
za Jerzym Uliskim ,^ fundatorka kocioa naszego Przemys-

kiego, pod tytuem S. Ignacego. Marcin w zakonie naszym

Bogu si powici w r. 1641. gdzie niespracowany w winnicy

Chrystusowej robotnik, najprzód obozow missy przez lat

trzynacie z wielkim w duszach poytkiem utrzymywa, a po-

tem po spustoszaych wojnami krajach ewangeli roznosi, po-

zostaym w gbszej Rusi i Ukrainie suc katolikom przez lat

dwadziecia. Czsto bagniste miejsca, to pod czas mronej
chwili, ostrym uprzykrzone zimnem, to pod czas letnich upa-

ów, komarami i innem robactwem dokuczajce przebywa,

brnc po szyj, a kapaski apparat od zamoczenia chronic,

na gowie przenosi, aby by i chore i potrzebujce sakramen-

tami opatrzy. W umartwieniu ciaa ustawiczny, lubo prawic

w ostatniej ndzy bdc , kiedy pospolicie napój jego tylko
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woda, troch^* leguniiiiy bez adnej okrasy, najwu^kszy by spe-

cyaJ. Bog^omyliiocl, w przyjemnej obyczajów ukadno!>cI by
osobllwszej. Gorza arliwoci dusz i cbway Boskiej przy-

innoenieni , z klórej na g-runcie w Jurewleaci, który do kol-

letriinn Xawierowskies:o nalea, wystawi kocióek na cze
Najw. Matki, i w nim obraz teje S. Panny, niegdy Barskie-

mu kolleg-io , od Stanisawa Koniecpolskiego kasztelana Kra-

kowskieg-o i betmana w. k. darowany, osadzi; który podzi-

Jzie tanie wielkiemi askami synie, uczyni to za z rozkazu

i napomnienia Matki Boskiej
,
przy którym i ycie swoje wi-

tobliwie zamkn wr. 1684.20. Kwietnia. Dzie zejcia swego

przepowiedzia, a przed skonaniem spytany od swej^o ksidza

towarzysza, zkimby tak mile rozmawia, powiedzia: mam
prawi g^ocl u siebie, P. Jezusa ukrzyowaneg-o , S. Xawiera,

i S. Katarzyn Seneilsk. Obserwowano te to , e g-dy ten

pobony kapan umiera, twarz Matki Boskiej w wspomnionym
obrazie, ju jak we krwi stana, ju zblada, jakby sug'i

swego straty aujc. Cudami g-o Bóg" jeszcze za ywota wsa-
wi: bo najprzód od Tatarów z nag^a otoczony, nie raz cudo-

wnie z rk ich i z oczu znikn, dziwn opatrznoci Bosk
zakryty , którego dobrodziejstwa

,
jedneg-o beretyka drogi swo-

jej towarzysza uczestnikiem uczyni, a oraz i wiary prawdzi-

wej , do której g-o nawróci. Gdy si pewnego czasu do mszy

gotuje, przysza do niego szlachetna matrona, alc si na

zego ssiada, który i na fortun jej i na ycie si nasadza,

odpowiedzia jej ks. Marcin: Nie masz si o co turbowa: bo

ten Pan w Wilnie teraz (pidziesit mil od Jurewic) lubo ku-

ruje zdrowie swoje
,
pewnie jednak wkrótce umrze , i do tych

dóbr ssiedzkich nigdy si nie wróci: co si te stao. Szczu-

rów wielkie trzody z rónych domów exorcyzmami kocielnemi

przymusi do tego, e si kupami, na co wielu patrzao, gdzie

indziej powynosiy. Dar uzdrowienia chorych, wielu mu z wa-
snego przyznao dowiadczenia. Na rónych i od siebie odle-

gych miejscach jednego czasu by widziany za ywota. Po-

suszne mu nawet byy dzikie bestye , zkd gdy raz w budzie

swojej, któr z razu sam sobie skleci, siedzia, przyszed do

niego wielki niedwied, powitawszy go ks. Tyrawski, kawa-
kiem chleba, który sam jad, z nim si podzieli; wzi, nie-

dwied i spokojnie od niego odszed. Powtóre te besty do

siebie przychodzc, takime sposobem przyj: a gdy i trzeci

raz go nawiedzi , daci mu wprawdzie kawaek chleba , ale go

napomnia: Pód prawi ztd, ubogim ludziom szkody nie brój,

i mnie wicej chleba nie odbieraj
;
poszed niedwied , I wi-

cej si w tamtych stronach nie pokaza. Przyszed mu by list

od starszych, którym go na rzdy inszego kollegium wzywano,
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na co on: Golówem prawi na kade skinienie posuszestwa,
ale ez to wiem , ze mi tu w Jurewicaeh przy no<i;-ach Matki
Boskiej umiera b^-iilzie potrzeba, jako tam starg^ane ycie
skoczy, wieku swego 03. kdy do tyci czas ciao jego nie-

skaone znajduje si; l)y mi dziwnej pokory, ubóstwa za-

konnego mionik, gorliwy o chwa Bosk. Histor. Colleg.

Osfrog. S. J. Magorzata bya za Maciejem Libuskim
,

pisa-

rzem AVinnickIm.

W r. 177H. Adam Tyrawski owczy Latyczowski. — Krasicki.

T^saro^iski herbu Sas,, w województwie Ruskiem.
Jaremi Tysarowski, Lwowski, Halicki i Kamieniecki wadyka.

Tyskieillberk. Dawid Tyskiemberk major w wojsku
Polskiem cudzoziemskiem w r. 1673. otrzyma na sejmie indy-

genat w krwawych zasugach
;
patrz Konstytucyi.

Tyszka Aerbu Trzaska, w Nurskiej i omyskiej zie-

mi , i w ksiztwie Litewskiem. Mikoaj Tyszka kanonik regu-
larny, proboszcz Warszawski 1622. Balcer kanonik ucki,
fundowa 00. Bonifratellów w ucku, co approbowaa lion-

slytucya 1647. fol. 39. Wawrzeniec podwojewodzy Nurski
1674. Jakób w Miskiem, syn jego Micia. Stanisaw w^ mu-
dzi 1621. Mateusz kanonik Smoleski. Kazimierz w omy-
skiej 1674.

R. 1778. Piotr Tyszka regent omyski. — W r. 1788. pod-
starosta. — Krasicki.

Xyszkieivicz heibu Leiwa, w ksiztwie Litewskiem
dom wsawiony. Pocztki jego wprawdzie niektórzy wedug
swego zdania (ile ze nowe rzeczy zawsze zdadz si bardziej

smakowa) daleko zacigaj: bo jedni ich wyprowadzaj od
dawnych ksit Tatarskich

,
jako Dbockifol. 78. Inni od

Rzymskich senatorów. Inni od Moniwida wojewody Wile-
skiego, który pierwszy na siebie i na sukcessorów swoich przy-

j herb Lellwa, a tym samym przyznaj im krew ksit Lite-

wskich, atoli najlepiej z Okolskim mówi , e dla staroytnoci
imienia tego , i defektu pism , trudno co stanowi o dawniej-
szych przodkach tej familji. To zda si by pewna, e 3Iiko-

aja albo Miska by syn Kalenik , u widrygiea i Wodzimie-
rza ksicia Kijowskiego czoo senatu, hetman ksiztwa Kijo-

wskiego, i marszaek, starosta Putywlski I Zwinigrodzkl. Temu
Okolski Ayfóah synów przyznaje: Dobra albo Bonifacego, czo-
wieka rycerskiego , ale bezpotomnego , I Tyszk albo Tymo-
teusza. Dalsza jednak osnowa tego domu w Okolsktm poo-
ona , e komputu lat mniej obserwujca , dla tego j porzuci-
wszy, id torem Ils. Kojaowicza in MS. Ten tedy autor
powiada, e ten Tyszko mia synów piciu Lwa, Iwana, Ga-
bryela, Michaa i SVasila. Z tych Iwan tylko córk zostawi
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Prolaszewiczow, sam za po mierci zony swojej zosta archi-

mandryl Pieczarskim. Bracia Tyszki byli ci: Getold , Oku-

szko, o których si na swem miejscu mówio. Fiedor, i inni

od Tatarów pobici.

Leo drug"i syn Tyszki , zostawi dwóch synów , Zwiera

Tyszkiewicza starost Owruckieg-o , którego krom córek byli

dwaj synowie. Jan i Micha, od których sukcessorowie w Po-

dlaskiem i Brzeciaskiem kwitn. Drugiego Skumina Jana

starost Czarnobylskiego , ten w r. 1558. przyjmowa posów
Moskiewskich , zowi go tam marszakiem królewskim , córek

po nim siedm zostao, jedna posza za Jana Odachowsklego,

druga za Kolend, trzecia za Chreptowicza, czwarta za Pan-

kiewicza ,
pita za Gesztorta , szósta za Hornostaja , siódma za

Machowskiego, i synów dwóch, Dymitr Skumin Tyszkiewicz

marszaek Litewski , starosta Miski , ten z Mieleszkowny czte-

rech synów^ spodzi , Jana starost Czarnobylskiego, a potem

zakonnika S. Franciszka de Obserwantia , Jerzego dworzanina

królewskiego, Alexandra, i Teodora starost Miskiego. Teo-

dor Skumin Tyszkiewicz syn drugi Skumina , najprzód pod-

skarbi Litewski, a potem wojewoda Nowogrodzki w r. 1Ó02.

Kazanie, wsiadane na wojn, Ks. Skargi, zy jeszcze w roku

1616. co pozna z kazania Ks. f^idziewicza, ten legacy do

Moskwy sprawowa od Stefana Króla w r. 1577. z tyme Kró-

lem wojowa Moskw pod Poockiem i indziej : do uspokojenia

Inflant sia dopomóg : By orjiz starost Grodzieskim , Jur-

borskim , i Suckim, od B. Jozafata Kuncewicza od schizmy

do jednoci skierowany. Susza w yciu B. Jozafata. Syn jego

Janusz, ten jeszcze tylko bdc starost Bracawskim posowa
na sejm 1607. zkd by deputowany do traktowania z rokosza-

nami , Constit. fol. 866. wzi potem pisarstwo Litewskie i

starostwo Nowogrodzkie, z któremi tytuami, komissarzem za-

pisany do tranzakcyi o nowy port do Królewca z Litwy. Const.

1611. ful. 44. Jako juz go by w pewne kondycye umówi,
co approbowaa Konstytucya 1613. yó/. 39. w tyme roku do

pacy skonfederowanemu wojsku naznaczony, Constit. fol. 3.

w r. 1620. juz na ten czas pisarz Litewski i starosta Jurbor-

ski , z sejmu przydany Królowi ad consilia belliea. Constit.

fol. 2. Wzi potem województwo Mcisawskie, z którym ty-

tuem traktowa o pokój z Szwedami. Constit. fol. 3. W roku

1623. z tego krzesa przesiad si na województwo Trockie, az

tez i na Wileskie w r. 1641. w roku jednak nastpujcym z

tym si poegna wiatem , wieku swego 70. a jako o nim na-

grobek u Starowol. in Monum. fol. 768. mówi: Unionis cum
Romana Ecclesia zelator egregius

,
yrudentia viri tot com-

niissionibus spectata, tot bellis prospere gestis fortitudo.
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Potocki za tn Centiir. f^^^iror. fol. 112. takie mu elogium

iiapIsuL MartUdcm indolem inagno Uli Litvano Scipioni Ca-
rolo Chodkievicio primis bidlorum rudimentis imbuendam
dedit^ itacjue Liuonico primum Mart exercitus , mow Si-

gi.smudo HI. Smolensctim armis repetente, perjidiamque Mo-
schoruin rindicante, in Aguilonemillum gelidum^ calor Mar-
tiiis illum rapuit ^ tum contra Osmanum bello Chotimensi^

tum contra Gustavum et alibi praesto Patriae adfuit. Vir
aeque Marti ac Musis amicus. Praefecturam armorum in

Lituania recusaverit pro animi sui modestia^ an virtutis co-

mes inindia ei subtraxeril ^ in dubio reliuit. Izdebski in

Phaenom. to o nim jeszcze przydaje , In dissensione civili Si-

gismundo III. adhaesit, Vladislao IV. in erigenda Vladi-
sluvia opei^am commodavit., belli pacisque artibus clarus

;

sub Chodkieyicio duxit legiones in Sudermanum , et non se-

mel hostem illum fudit. Prona in caelites pietate ^ sacrom

acdes struxit^ aut cumulavit ornamentis , instauravit sub'

structionibus. Sub electionem Vladislai IV. cum Schisma-
tici Cosatico robore succincti ^ extorquere a Repub. vellen
plura religioni perniciosa^ fortiter restitit conatibus ^ Bra-
cayiae Trocis pietatis suae monumentu reliquit, nie przyda
jednak autor co ? To pewna, ze w Wilnie przy . Trójcy jego
kosztem stana wyborna kaplica Najw. Matce, Susza w zy^

ciu B. Jozafata.) tc<ly po !*mierci zoony. Wprawdziec Okol,

i Kojaow. twierdz , ze ten Janusz hy urodzony z Poubi-
skiej, atoli Bonav. Czarliski w kazaniu swojem: lVizerunk.
i Dubowicz jawnie mówi , ze matka jego bya Katarzyna La-
cka pisarzowna Litewska, z Bog-dany Poubiskiej urodzona,
tej ojciec by Jan Poubiiiski wojewoda Nowogrodzki, matka
Bogdana ks. Sanguszkowna. Mia za za sob Janusz Barbar
Naruszewiczown, której zmarej w r. 1627. nagrobek wysta-

wi, jest u Starowol. fol. 759. Z tej jednak nie zostaa tylko

jedna córka Katarzyna Eugenia; która pierwszym zwizkiem
ya z Januszem ksiciem Winiowieckim koniuszym koron-
nym, drugim, z Alexandrem ksiciem Radziwiem marsza-
kiem wielkim Litewskim. Po Naruszewiczownie

,
poj Zofi

Zamiechowsk dziedziczk na Podhajcach, wdow po Gojskim
i Lanckoroskim. Napisa ksik, i poda do druku przeciw
scbizmatykom , której da ten tytu : List do Boreckiego i

Smotryckiego , w tym do wielk nauk swoje pokaza. Na-
pisa i drug , lubo nie wydrukowa

,
pod tytuem : Pastor

Oecumenicus. Dubotaicz kazanie : wyprawienie Osoby ^ tdy
o nim przydaje, e pi komissyi do Prus, krom innych do
Inflant, i poselstwa do Cara Szujskiego mdrze odprawi.

Bazyli Tyszkiewicz wojewoda Podlaski , a potem Smole-
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ski , starosta Piski i Miski , trzeci syn Tyszki , brat Leona,

jedzi w leg-acyi do Moskwy , a w expedycyacli Inllantskich

na Moskw piknie si by wsawi odwag heroiczn, osobli-

wie w r. 1561. wprawdzie mu Okol. za zon przywaszcza

ksiniczk Sang-uszkown, atoli Kojaow. i inni, lepiej mó-
wi, ze pierwsza zona jego bya ksiniczka Czartoryska, z tej

bya córka Anastazya wydana za Jana Mieleszka, od której

spodzeni, marszaek Sonimski i podkomorzy Mozyrski, syno-

wie za: Eustachi, Jerzy i Teodor. Druga zona jego Sopo-

<5kowna, z której syn Eustachi kasztelan Smoleski. Z tych

synów jego pierwszy: Ostafi albo Eustachi, starosta Krasno-

sielski, temu Stryjkowski przypisa kroniki swojej ksik sze-

snast i siedmnast, kdy wspomina, ze na expedycy Moskie-

wsk pod Wielkieuki wasnym sumptem licznego onierza do

obozu sprowadzi, by m uczony, co pozna z wierszy jego

na pochwa Stryjkowskiego
,
przydanych do teje kroniki.

Okolski ^o zowie wojewod Podlaskim, starost Mohilowskim

i Sonimskim : zczy si by doywotnie z ksiniczk Zare-

ck starosty Orszaskiego córk, z tej byo siedm córek i syn

Konstantyn ale bezpotomny. Drugi Jerzy wojewoda Brzecia-
ski , starosta Wilkomierski , i Szerzeszowski

,
pamitny wojo-

wnik przeciwko Moskwie z Mikoajem Radziwiem , a osobli-

wie w r. 1564. w stu pidziesit swoich, mnie si potyka

na polach Iwanickich, i znowu w r. 1567. i w r. 1568. pod

oblenie Uy. Jedzi take wlegacyi do Moskwy 1565. wspo-

mina go Sulików. Orat. in fan. Sigism. Aiig. Biel. i Stryj-

ków. Wkroczy by \mo voto w stan maeski z Kotown
wdow po Iliniczu, z tej córki jego trzy, jedna si dostaa

Ratomskiemu starocie Owruckiemu , druga Uanowskiemu
wojskiemu Brzeciaskiemu , trzecia Miszczynowi starocie

Owruckiemu , i synowie dwaj , Teodor i Marcin : 2do voto z

Teodor Woowiczown, starosty Sonimskiego córk, ta bya
za Krzysztofem Zienowiczem wojewod Brzeciaskim podo-

bno Imo voto. Z tej synowie Eustachi, Jerzy, Piotr i Ale-

xander. Teodor syn Jerzego z Kotowny , zwiza si doywo-
tnie z ksiniczk Zasawsk, wojewodzank Woysk, z tej

córki dwie , Krystyna Jelcowa podstolina Kijowska , druga

Barbara Mikuliska, z synów za dwaj na wojnie Moskiewskiej

zginli, Samuel i Hieronim, trzeci Janusz wojewoda Kijowski,

starosta ytomierski, i Sniatyski, Pan jak na Boga i chwa
jego fortuny swojej nie aujcy : bo najprzód w Lublinie

drzewo krzya witego w zoto kunsztownie oprawi, prawie

królewskim kosztem, kaplic dla niego wystawi, w Berdyczo-

wie 00. Karmelitom Bosym konwent ufundowa i nada: w
Machnówce take 00. Bernardynów; w Morachwie 00. Do-
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niinlkanoni klasztor, czynic za dosy inlencyi zony swojej

Jadwigi z Buczacza Bezeckiej , kasztelanki Halickiej. W y-
tomierzu koció juz upadajcy dwig-n i restaurowa; So-

kalski klasztor reparowa i ufortyfikowa. Dla uboszych Pa-

nien pewn summc odoy, z której prowizyi, te któreby sobie

za klauzur ycie zakonne obieray, mogy mie dostateczny

posag. Zakonowi naszemu , który od modoci swojej szcze-

gólniej kocha, najprzód kollegium w Kijowie fundowa, za*

pisawszy na t intency trzydzieci tysicy na dobrach swoich

Bzyszozowie i Chodorowie, Histor. Proinnc. potem do Win-
nicy naszych wprowadzi, i szczodrobliwie póki y utrzymy-

wa. Tak te dla ojczyzny, ani krwi, ani zdrowiu swemu nie

folgujcy: bo o nim tak mówi Potoc. Cenlur. f^ir.fol. 117.

w ten sens: f^ir hcllica fortitudine illustrissimus Cecorenfti

Ula clade rulnus
^
pygnans fortiter^ reportavit. Cacterum

dulce pro Patria etiam experto deinceps helium fuit ^
quam

utferro contra hostes undiue mgruentes tegeret ^ non pe-

percit auro. Et imprimis contra Osmanum victorias de Po-

lonis somniantem^ stipendiarias suam ad Chotimum cohortes^

avitasque Lunas ^ Ottomanicae lunae opposuit. Contra Scy-

thas quoque surripere non parare victoriam solitos^ pervi-

gil ; exitium oh iilis aut auerttt^ aut distulit. Abazii deinde^

fortunae Koniecpolianae socius , repressitfastum cladeque

data ad sva latibula refugere coegit. Ad serrilem Cosaco-

rum seditionem ferro perdomandam ^ veluti Kijoviensis orae

Palatinus et Praefectus fulminantes cohortes suhministravit^

subsecutae infelicitati sequentium temporum, senectus ejus

servata. Caeterum brevi post coronationem Joannis Casi-

mtri^ cui interfuit^ decessit^ nullum alium habiturus haere-

dem^ praeterfamam^ bo zszed z tego wiata sterilis. Wspo-
minaj go konstytucye koronne w rónych latach 1623. ko-

missarzem do uoenia Zaporowskich Kozaków zacigów na

wojn, Constit. fol. 4. i w r. 1632. do traktatów z Moskw
o pokój. Constit. fol. 2. Marcin drugi syn Jerzego z Kotowny
marszaek Sonimski, ten wedug Okolskiego mia za sob
Pacown, wedug Kojalow. Chaleck, córki z niej dwie, He-

lena posza za Jeleskiego , Elbieta za Wojciecha Ksowskie-

go, synowie take dwaj, Filon z ochojska Tyszkiewicz, s-
dzia ziemski Miski, ale bezpotomny, i Józef, ten wedug Ko-

jalow. z Barbary Pacowny kasztelanki Wileskiej , spodzi
syna Stanisawa czenika Kijowskiego, który w dobrach swoich

dziedzicznych fundowa 00. Dominikanów w r. 1643. Okol.

Russ. Flor. fol. 126. posowa na sejm 1631. zkd by depu-

tatem na trybuna fiskalny Radomski. Constit. fol. 20. Z-
czy si by doywotnie z Zofi Niemierzycown podkomo-

ToM IX. 12
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rzank Kijowsk , z lej córka Katarzyna wydana za Wacawa
Suryna, i syn Janusz, oboje seriles'^ trzech krom tecro braci

rodzonych teg'oz Stanisawa czenika rachuje Okolski^ Franci-

szka i Bartomieja bezpodnych, i Mikoaja, lego potomstwo

2 Krystyny Zienowiczowny , Jozafat sterilis , Anna Mirska,

Katarzyna Kuncewiczowa , Filon i Józef bezpotomni , Micha
podwojewodzy Witebski , take , który mia za sob Ogisk,
potem Mock, i Emmanuel , tego z Wcawskiej wojskiej

Upickiej zostao czterech synów, Antoni kanonik Wileski,

Kazimierz, Micha starosta Strzakowski, Teodor, teg-o zona

Helena Bykowska. Piotr trzeci syn Jerzeg-o wojewody Brze-

ciaskiego , ale z drugiej zony Woowiczowny , wojewoda i

starosta Miski, dobroczynny na klasztor Miski OO. Domi-
nikanów, Okol. in Russ. Flor. fol. 130. gdzie go chwali z

ludzkoci , szczodrobliwoci i zasug jego w ojczynie. Ksi-

niczka Hoowczyska , te mu dzieci powia, Maryn Sakowi-

czowi podkomorzemu Oszmiaskiemu , z którym wraz fundo-

waa konwent 00. Dominikanom w Litwie w dobrach swoich

dziedzicznych , nie przyda jednak kdy. Zofi najprzód Ale-

xandrowi Kolckiemu, po nim ksizciu Horskiemu, Krystyn
kniaziowi Zyzemskiemu podstolemu Miskiemu , a po jego

mierci Górskiemu, Barbar Dynowajemu , zalubione, a Do-

rota w paniestwie umara. Syn tego Piotra Kazimierz stol-

nik , a potem podczaszy Litewski , starosta Czeczerski , umar
bezpotomny, fortun swoje bratu stryjecznemu Krzysztofowi

zapisawszy. Alexander czwarty syn Jerzego wojewody z Wo-
owiczowny*, zona jego ksiniczka Kroszyska, ale to mae-
siwo niepodne. Jerzy pity syn w zakonie naszym,m godny

i uczony. W Rzymie bdc i ciko zachorzawszy, lub uczy-

ni do tego zakonu wstpi, z któregoby zakonnika, z domu
swego wyszedszy, najpierwszego potka, wic idc z t in-

tency przez Rzym
,
gdy napad na samegoz generaa Societ.

Jesu Mutium Yitellescum, swego mu si lubu zwierzy, od

którego do zakonu przyjty, wielkim w nim urós czowie-

kiem : bo nie tylko Toruskie , Krakowskie i inne piknie rz-

dzi kollegia, ale te i prowincy Polsk od r. 1622. na któ-

rym urzdzie wiek swój zakoczy. Biblioteca scrip. soc. t
mu pochwa daje, ie by vir paucorum verborum. Gdy To-

ruskim by rektorem, ile na pocztkach tamtej fundacyi, sam

przez niejaki czas uczy dzieci grammatyki. Nikt go gniewaj-

cego si nie widzia. Jaz to najwikszy by jego pogrom :

Wierzcie mi, fle si stao. S w druku te jego pisma. \u\(i,Re-

sponsio ad libellnm famosum ejusdam Anony . Toru, inscri-

ptum Patrocinium verit.atis literarum TorunenHium Crac&v.

1615. tn Ato. 2do. f^indiciae doctrinae Societalis a calu'
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mmis Patroni Torunensium anonymt^ Cracov. 1616. in to.
3tio. TAeolo^ia antilo^ica Luleranorum , et antilogia Tlieo-

logica Calvinistarum , seu contradiciones de rebus Jidei^

quas Luterani et Calvinistae admittunt^ Cracoviae 1624.

Coloniae 1627. 4to. De Perfectione Christiana Crac. 1624.

Coloniae 1626. in 12. 5lo. Responsio adfamosum libellum

contra PP. Societ. Jesu: qui inscribitur : Consilium de re-

cuperanda et stabilienda pace Reipub. in Ato 1610. Cracov.

sub nomine Nicolai Ziemiecki. 6to. Responsio ad calumnias

cujusdam
^
qui patrocinium Torunensium suscepit 1615. in

Ato Crucoy. suppresso nomine^ insza to ksika od wspomnio-

nej wyej. Eustachi Jan, szósty syn Jerzego wojewody Brze-

ciaskieg-o z Woowiczowny , najprzód Mcisawski w roku

1613. komissarz z sejmu do zapaty wojsku , Consti. fol. 3.

potem Brzeciaski, starosta Mozyrski , Kamieniecki, Dudski,

a nim wszed do senatu, by podskar)Im nadwornym Lite-

wskim
,
pukownik królewski , wasnym kosztem swoim okryte

ciorg-wie stawia , na Podole, do \\^ooci , Inflant, Prus i

na Moskw, i sam si z serdecznem mcztwem dosycf piknie

popisa, pod Wend i Kokeniausem, pod Ciocimem I indziej,

i tak u majestatu Polskieg-o wznieci opini o biegoci swojej

w kunszcie rycerskim, ze g-o chcia z buaw wysa przeciwko

Turkom pod pospolite ruszenie. StaroVol. in Bellat. Jedzi
w legacyi do Moskwy i do chana Tatarskiego. Ziuczae chor-
g^wie zwizkowe , i ludzi ubogich szarpice , dobrze poskromi.

I P. Bogu si chcia przymilid szczodrobliwoci swoj , na

koció nasz w Brzeciu, i w Zyrowicach 00. Bazylianów do-

broczynny. Przybra by sobie w maestwo pierwszym lu-

bem Zofi ksiniczk Winiowieck 3Iichaa kasztelana Kijo-

wskiego córk, z tej byy te córki, Teodora i Katarzyna zakon-

nice, Elbieta najprzód Farensbachiuszowi, po nim 3Iikoajowi

Zawiszy kasztelanowi Witebskiemu , Krystyna Massalskiemu

wojewodzie Brzeciaskiemu, Zuzanna Eustachiemu Kurczowi

kasztelanowi Witebskiemu , Konstancya Janowi Wojciechowi

Zawiszy, zalubione, i pió synowie. Drugim lubem Kata-

rzyn Siemiaszkown kasztelank Bracawsk, wdow po wo-

jewodzie Bezkim , z tej take kilku synów zostawiwszy, wiat
ten poegna w r. 1631. Jerzy syn jego pierwszy z ks. Wi-
niowieckiej , z kanonika Krakowskiego , kustosza i archidya-

kona Wileskiego, biskup Metoski i suflragan Wileski, ad-

ministrator tego biskupstwa po zejciu Woowiczii , wzi
wrychl infu mudzk, pod który czas legatem by do Rzy-

mu od Wadysawa IV. do Urbana Viii. w r. 1638. to w in-

teresie kanonizacyi B. Stanisawa Kostki, to w inszych mate-

ryach. Tam poznawszy dziwn roztropno jego ten Papie.,

12-
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najprzód g-o perpetuum Adminislratorem biskupstwa Pllty-

skiego uczyni, 1 do windykowania jego z rk herelyckicli wsze-

lak wadz nada, assystenem go swoim uczyni, i przeoo-
nym kreowa nad missyami Inflantsklemi. Moc na niego wlana

proboszczów Infuackich , i doktorów w teologjl stanowienia.

Jak do ojczyzny z Woch powróci, Król go Wadysaw na

Colloqut'um C/iartativu7n w Toruniu zoone, midzy dokto-

rami kalolickiemi i dyssydentskiemi przeoy: sia tedy praco-

wa ten godny pasterz , zby bya i prawda katolicka w odró-

nionych od niej sercach ugruntowana, i zgoda umówiona, ale

daremnie te wszystkie zabiegi poszy. Industry swoj wyro-

bi, ze ksie Kurlandzki trzy kocioy katolickie zmurowa i

nada. Na mudzi kalwary ufundowa wedug dymensyi dróg

Chrystusowych przy mccc w Jerozolimie , któr i wielkiemi

askami od stolicy apostolskiej nadanemi , i dochodami opa-

trzy , z nie maym w duszach poytkiem i naboestwem do

mki paskiej. Posuniony w r. 1649. na biskupstwo Wile-
skie, gdy Wilno miasto Moskwa posiada, szukajc bezpie-

czestwa osoby swojej, do Królewca si uchyli, kdy go mier
znalaza w roku 1656. Pisali o nim Potoc. in Contur. Vir,

fol, 354. JSaramow. in Facie Rerum. Sarm. fol. 364. kdy
przydaje o nim , e drugiego suffragana Biat-j Rusi fundowa
w dyecezyi Wileskiej ; a to dla wielkoci jej , i fol. 541 . e
Limov{ae Ordini Carmelitano , Rosiems Ordini Praedicato-

rum Conventus Inr^e fundoint^ Clerum ad regulnrem vitae

discipUnam rede^it. Okol. i inni; wspominaj go i Konstylu-

cye 1633. deputatem trybunau fiskalnego Wileskiego f. 22.

i 1634. /o/. 6. i 1635. fol. 5. i 1647. /o/. 44. i indziej. Ka-

zimierz drugi syn Jana Eustachiego wojewody Brzeciaskie-

go
,
podkomorzy Brzeciaski , starosta Dudski, posowa na

sejm 1627. Consttt. fol. 9. I 1638. /b/. 25. wielki onierz,
czego da dowód w okazyl z Kozakami na Polesie wki'aczaj-

cemi , w r. 1649. atoli od nich przez zdrad, tego roku za-''

bity , mia za sob Tryniank , Teofila wojewody Brzecia-
skiego córk, córka jego Anna Stetkiewiczowa kasztelanowa

Nowogrodzka, i synowie dwaj, Jerzy i Eustachi podkomorzy

take Brzeciaski 1674. i 1678. Constit. fol. 13. fundowa
00. Cystersów w Wistyczach pod Brzeciem, umar 1690.

bv oraz starost ytomierskim i rotmistrzem pancernej cho-

rgwi 1658. Zona jego Izabella Daniowiczowna podczaszanka

koronna, ale sterilis. Jan Antoni trzeci syn Eustachiego avo-

jewodv z ks. Winiowieckiej, najprzód podczaszy Litewski,

marszaek trybunau Litewskiego w r. 1642. dalej podskarbi

nadworny Litewski , nakoniec marszaek nadworny Litewski,

ekonomjl Brzyskiej administrator, Wilkomlerski i Opolski sta-
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rosta, dlii swoje skoczy w v. 1049. Poeliowaiiy w katedrze

Wileskiej. Starowol. in J/onum. By czowiek jak w wymo-
wie gadki, lak w r<;ku silny, w szkole rycerskiei dzie pod
ksiy.cciem Winiowlekliii dobrze wypolerowany. Zkd ojczy-

zna w iedzc jej^o z natury przymioty, na róne go funkcye na-

raaa , 1032. komissarzem do traktatów o pokój z Moskw.
Conslit. ful. 2. W r. 1033. deputatem na trybuna fiskalny

Radomski. Conslit. fol. 21. W r. 1638. do Prus na zniesie-

nie pewnycb clc^arów. Constit. fol. 20. W r. 1642. do taxy

rzeczy, yb/. 19. wkroczy by w kontrakty maeskie z Szwy-
kowskj, z której zostao si kilka córek, i synów dwócb. Je-

den Kazimierz, ale modo wszed do grobu, drug-i Wadysaw,
krajczy Litevyski 1676. Zona jego Teodora Alexandra Sapie-

anka, córka Pawa Sapiehy wojevyody Wileskiego I hetmana
wielkiego Litewskiego

,
pierwsz za mia Tyzenhauzown,

•Irug^a mu spodzia syna Antoniego, ale modo zmar, i córk
Ró.j Teres Zawiszyn wojewodzin Misk. Krzysztof czwarty

syn Eustachieg-o wojeyyody z Winiowlecklej, podczaszy Kijo-

wski , sawny przeciwko Tatarom i Kozakom yyojownlk, pu-
kownik królewski. Wzi potem w^ zasugach województyyo

Czerniechowskle , I starostwo ytomierskie, kilka komissyl od-

j)rawowa do rebelzujcych Kozaków, wszed by w kontrakty

maeskie z Woroniczown ciorank Kijowsk, z tej po-

tomstwo jego, Eustachl, Jerzy Antoni, wszyscy steriles^ Jan

I Jerzy. Jerzy mia za sob LIniewsk , a Teodor Mikulsk,
od której córka Gorajska. Felicyan pity syn Eustachleg^o wo-
jewody z Winlow^Iecklej

,
pukownik przeciw Kozakom , sta-

rosta ZyzmorskI , zabity pod Zborowem w potrzebie od Tata-

rów, w r. 1649. Sprzysig si by doywotnie z Teres Sa-

pieank Mikoaja kasztelana Wileskiego córk , która mu
powia wedug- genealogji jego domu , syna Michaa sterilern.,

i Zawiszyn kasztelanow Brzeciask. O ojcu tych wszystkich

piciu synów Janczyski pisze in manuscriptis , e l)y takiej

siy, i stojcemu na tylnych nogach niedwiedziowi jednym
cieciem gow ucina. Do teje tu linji naley N. cywun Wi-
leski , który zalubi sobie Krystyn córk Jerzego Sapiehy,

stolnika Litewskiego. Histor. Sapieh. posowa na sejm w r.

1724. Teodor syn Bazylego Kalenickiego , starost by Szere-

szowsklm, wspominaj go akta legacyi Moskie\yskich w roku

1554. Eustachi (albo jako Okolski chce) Serafin tego Bazy-

lego syn, kasztelan Smoleski. Córka jego Alexandra, naj-

przód ya z Alexandrem Chodkiewiczem
,
po nim z Konstan-

® tynem ksiciem Ostrowskim, na koniec z Jazowieckim, ze

wszystklemi bezpotomna.

(iabryel czwarty syn Tyszka, svnowie jego , Teodor, Ma-
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rek bezpotomny, Mateusz, którego ona Helena ksiniczka

Horska, i z niej syn J<;(lrzej, który z Sapieanki wdowy po

ksizceiu Kowelskim , spodzi córk Krystyn zon Krzysztofa

Zawiszy , marszaka Litewskieg;o. Micia syn czwarty Ga-

bryela, teg-o z córki Eustachiego Chaleckieg-o potomstwo, Ale-

xander, Jan, którego zona Hladowicka, z niej synowie, Wa-
dysaw zakonnik S. Dominika, i drugi Franciszek. Abraham
trzeci syn Michaa, mia za sob Charlsk, z której córka

Zofia Zdanowska, 2do voto poj opateck, z tej synów

siedm , Wadysaw, Kazimierz, AIexander, który u Ordy w
wizieniu umar, Tomasz, Lew, wszyscy bezpotomni. Stefan

z Wierzbickiej spodzi dwócli synów , Tomasza i Karola,

Szczsny siódmy syn Abrahama stolnik Derpski fundator w
Róanym Stoku 00. Dominikanów : mz w wojennych expe-

dycyach sawny, witobliwoci, w domu ludzkoci wielce

zalecony , w powiecie Grodzieskim bywa rotmistrzem powia-

towym, w jeg*o domu przedtem Krzywy Stok nazwanym, zjawi

si obraz Panny Przenajwitszej wielkiemi cudami po wszy-

stkiem ksiztwie Litewskiem sawny, w r. 1657. który obraz

wielkiemi askami Bozemi wsawiony, przez Jerzeg-o Biaozora

biskupa W^ileiiskieg^o approbowany , i do kocioa od tegoi

fundatora nowo zbudowanego wprowadzony, az podzidzie

nieustajcemi synie cudami. Mia za sob Eufrozyn Tyszkie-

wiczown stolnikown Sonimsk. Stanisaw , teg-o z Massal-

skiej córka Gzowska. Jadwiga pierwszym zwizkiem ya z

W^aleryanem ysakowskim, drug^im z Hieronimem W^achano-

wskim , Dorota z Bobiskim, z której córka Biedrzycka.

Pity syn Tyszka Micha sawny w rycerskich dzieach,

pukownik za Zygmunta Króla i stranik wojsk Litewskich,

zczy si by doywotnie z Zofi córk Eustachieg"o Jacyni-

cza, wdow po Gliskim, która mu powia szeciu synów, Je-

rzego, Iwana, Streta, Józefa, Grzeg-orza i Michaa. Z tych

Jerzy marszaek Grodzieski pukownik w Inllantskich expedy-

cyach osobliwie w r. 1564. i 1567. i 1568. Potomstwo jeg-o

z Obroszcowny synów pi, to jest, Jerzy pisarz ziemski So-
nimski, zona jego LIchtyanowna , z tej byo synów dwóch,

Samuel i Piotr, Samuel bezpotomny, i 'Piotr najprzód mar-

szaek Sonimski, a potem kasztelan Smoleski. Ten z Kdzie-

rzawskiej zostawi Dominika i Mikoaja. Córka tego Jerzego

zakonnica S. Benedykta. Drugi syn Jerzego Jan, umar bez-

potomny. Trzeci Herman archimandryta u S. Michaa w Ki-

jowie. Czwarty Krzysztof, stolnik Sonimski , z Kaszowskiej

podkomorzanki Bielskiej mia synów dwóch , Kazimierza pod-

stolego Mozyrskiego , i Stanisawa stolnika Sonimskiego, któ-

rego synowie z Brozywianki Kazimierz , Stefan , i Konstanty.
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Zyg-niunt pity zakuiiu S. Franciszka Minoruin observanliuni

kustosz Niewiezki. Iwan drugi syn Michaa za Zyg-munta Au-
gusta wojownik siedni lat w niewoli Moskiewskiej przytrzy-

many, pod Stefanem potem Królem, pod Pieszkowem obony
Litewski, i genera arlyllcryi; z pierwszej zony jego Korsako-

wny, syn Micha, z drugiej Elbiety Fursowny, Cypryan,
Dawid, Jerzy, z tych Micha zabiy pod Wolmarem, Cypryan
pod Mozajskiem 1G18. Dawid z Bohufaowny zostawi synów
dwóch, Stanisawa i Bogusawa , Jerzy z Ilakowny synów pi-
ciu : Jana, Marcina, Michaa, Eustachiego i Kazimierza. Ci

wszyscy w wojsku suc pod róznenii znakami w expedycyach
wojennych polegli. Stret trzeci syn Michaa, którego synowie
trzej ,

pierwszy Alexander , s<;dzia ziemski PoockI , w Paryu
zosta doktorem prawa, a bydc w Moskiewskiem wizieniu,
trag^edye Seneki gadkim Polskim wierszem wytomaczy, mia
za sob Sadowsk, z której synów dwóch zostawi, Krzysztofa

podsdka Trockiego, i Kazimierza, a w zakonie Kaznodziej-

skim Reinalda teologjl doktora
,

przeora Wileskiego , len

wzity od Moskwy w niewol 1659. tame umar. Drug^i Pa-
we sdzia Trocki z Osmolsklej , mia synów trzech , Alexan-

dra, teg"o zona Niewiarowska, Kazimierza Karmelit Bosego
w zakonie Jozafata, I Jerzego wojskiego Wileskiego, starost

Abelsklego , który na sejmach czsto posem bywa , czowiek
godny, zczy si by doywotnie z Krysk kasztelank Racl-
tk , z tej synowie , Jerzy i Kazimierz. Micha Aretow icz Ty-
szkiewicz sdzia ziemski PoockI. Mz wielkiej pow^agi , wiele

komissyi z Moskw odprawi, na ten czas pisarz ziemski Po-

ockI, z pierwszej zony Swiderskiej byy jego dwie córki, Ewa
Newelska, druga Zuzanna Jawgielowa, z drugiej zony Judy-

ckiej syn Antoni modo znikn. Józef czwarty syn Michaa
Tyszkiewicza, lego z Giedrojcowny kilka córek zostao, i syn

Alexander, którego z Anny Wiekowiczowny syn Jdrzej, tego

za z Kozowny wojskiej Wileskiej Jan Alexander i Jdrzej.

Grzegorz pity syn Michaa, zona jeg-o ksina Horska. Micha
szósty syn Michaa , którego z ksiny Worolyskiej synowie,

Krzysztof i Mikoaj , tego dwaj synowie Mikoaj I Stanisaw
polegli pod Ryg, a trzeci Jan. Krzysztofa take trzech synów
byo, Jan, Kazimierz, i Józef, krom tych jeszcze ci kwitnll.

Dominik stolnik Sonimski 1674. Petronella kasztelanka Smo-
leska, Dymitra Poubisklego marszaka Sonimskiego ma-
onka. N. Tyszkiewicz starosta Starodubowski , mia za sob
Maryann Ogisk w^ojewodzank Poock , wdow po Chale-

ckim starocie Mozyrskim, z tej dwaj synowie Icml czasy kwilii,

Jerzy kasztelan Witebski i brat jego pisarz Litewski. Nad lo

Józef kasztelan Zmudzki, i Antoni teraniejszy biskup Zmudzki.
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w kocu wspomniany Józef Tyszkiewicz kasztelan Zraudzki by
póniej wojewod Smoleskim z Pociejotony zostawi potomstwo.

Svn Ludwik pisarz wielki Litewski, marszaek poselski sejmu

ordyn w r. 1778. poj ksiniczk Konslancy Poniatowsk podko-

morzank koronn, synowiec rodzon Kjóla Stanisawa Augusta. —
Brat jego starszy N. cywun Wileski modo zmary. — W r.

1780. Ludwik wzi buaw poln Litewsk. — Stanisaw
kasztelan Mcisawski r. 1778. — Mikoaj kanonik Wileski.
— Wincenty referendarz koronny poj ksiniczk Mary Te-

res Po/iiatotvsk, córk ks. Andrzeja generaa wojsk Ces. Austr.

a drug synowiec Stanisawa Augusta Króla. — Krasicki.

TyszkoiTSh.! ^ w omyskim powiecie. Dom rozro-

dzony, jeden z nich by proboszczem canonlcorum reg-ularium

w klasztorze Warszawskim 1611. Stanisaw Tyszkowski pod-

stoli i podstaroci Brzeciaski , mia za sob Joann Wady-
sawa Sapiehy wojewody Brzeciaskieg^o córk. A po Raje-

ckim kasztelanie Brzeciaskim pozosta wdow, córka jeg^o

Anna bya za Antonim Sieniut stolnikiem Owruckim. N.

Kurdwanowsk.
Wszyscy póniejsi Heraldycy przyznaj tej familji herb Gozdawa a

J)uczewski w herbarzu tak o nich donosi: — Jdrzej na Ty-

sskoivicach Tyszkowski , starosta Toporowski herbu Gozdawa,

oeniony z Katarzyn Zalesk, mia synów: Mikoaja, Pio-

tra i Pawa. Mikoaj pierwszy syn Jdrzeja chory La-

tyczewski, pukownik J. K. Mci, posowa dwa razy na sejm,

mia synów dwóch , którzy obadwa mieli imi Jan. Pierwszy Jan
starszy syn Mikoaja by skarbnikiem Podolskim, który dwa razy

luby maeskie czyni, pierwszy raz z Korzeniowsk, z której

syn by jeden Wa wrze nie Tyszkowski, podczaszy Trembo-
welski , drugi raz z Warszawsk , z której byo pi synów

:

Stanisaw, Mikoaj, Jan, Jdrzej i Kazimierz. Drugi

Jan syn Mikoaja y sterilis, bdc pisarzem grodzkim Laty-

czewskim , który od Jana Kawieckiego naby czci Harmak , r.

1621. Wawrzeniec najstarszy syn Jana pierwszego, skarbnika

Podolskiego, z Popawsk mia dwóch synów: Stefana i Ale-
xandra. Alexander umar sterilis, a za Stefan czenik
Owrucki, z Ann Jurkowsk mia dwie córki : Ew i Katarzyn.

Stanisaw podstoli Brzeski, drugi syn Jana z Warszawskiej,^

take dwa razy maeskie luby pouowi
,
pierwszy raz z Szer-

stetow , z której syn jeden Alexander Tyszkowski , starosta

Klepacki , oeniony z Paszkowsk, oboniank Litewsk, mieli

potomstwo ; drugi raz z Joann Sopiezank , córk Wady-
sawa Sapiehy wojewody Brzeskiego, wdow po Rajeckim ka-

sztelanie Brzeskim, która mu powia syna Marcina Tyszko-

wskiego, i córek dwie, Ann i Teres. Marcin oeniony z Ozi-
blowsk ma syna Karola. Anna posza za Antoniego Sieniut,

stolnika Owruckiego, z którym mia potomstwo. Mikoaj trzeci

svn Jana z Warszawskiej skarbnik Brzeski, oeniony by z Joann
Hornowsk , horodniczank Brzesk, którego najstarszy syn J-
drzej, obra sobie ycie w zakonie S.Franciszka obserwantów

prowincyi Ruskiej
,
gdzie odmieni imi wedug zwyczaju zakonu,

i nazwa si Yenantius Tyszkowski, uczy w zakonie filuzotji
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i leologjl lal trzynacie , za co otrzyma tytu Lector Jubilatus,

teraz toje prowiucyi DiJJitor Actualis et Minister Prov. Drugi

syn tego Mikoaja Antoni, trzeci Tomasz. Jan czwarty syn

Jana umar sterilis. Jdrzej pity syn tego Jana stolnik Wi-
tebski, miaci prawda dwóch synów : Stanisawa i Wacawa,
ale obadwa pomarli .steriles. Kazimierz szósty take umar ó-^e-

rilis. Piotr drugi syn J^'drzeja starosty Taborowskiego, chory
Halicki , oeni si z Katarzyn Cieldiiiskcf , tego potomek M i

-

koa
i
Tyszkowski, chory Wenderiski, wielki wojownik, któren

pod Hodowem z ma garstk kawaleryi Polskiej, majc nad niemi

kommend, zbi trzydzieci tysicy Talarów, którym zbyt nara-

ziwszy si wpad w rce, lecz go Rzeczpospolita sama wykupia.
Oeni si by z Ossolisk z klwe] mia syna Alexaudra ste-

rilem, i dwie córki: Ann, która posza za Antoniego Grusze-

ckiego, podczaszego Dobrzyskiegn, i Joann, która bya za Jó-

zefem Dbrowskim, skarbnikiem ytomierskim. Antoni Tyszko-
wski podstoli Halicki, porucznik J. K. Mci, oeni si z Katarzyn
Kurdwanowsk, z której mia dwóch synów : Jana i Mikoaja,
i córk jedne Ann, która zostaa zakonnic S. Benedykta we
Lwowie. Józef Tyszkowski stolnik Halicki

,
przeniós si na

mud, i tam oeniony mia syna Dominika. Pawe Tyszko-
wski , oeni si z Justyn Rogozisk , która mu powia syna

Jana Tyszkowskiego, który suy za towarzysz najprzód z Dzierz-

kiem stranikiem koronnym
,
potem z Matczyskim wojewod Be-

zkim , oeni si z Ann Czajkotcsk, która mu powia dwóch
synów: Jako ba któren umar *^en7«* , Józefa podstolego Wen-
deskiego , który oeni si z Barbar Dobrzask, czenikow
Latyczewsk, która mu powia córek trzy : Ew, Maryann i Ro-
zali, i synów dwóch: Jana i Stanisawa. — To Duczewski.

Xytle¥VSli.i herbu Cholewa^ z Polski wyniósszy si,

osIedH w Prusiech , od Tytlewa, Tytlewskiemi nazwani, ksigi

Chemiskie wspominaj Macieja Tytlewskiego w roku 1481.

Maciej opat Lubiski od Zyg'munta III. Króla do HIszpanji

pose. Wojciech Janowi Kazimierzowi Królowi dla dzielnoci

w rzeczach miy. N. bya za Bartomiejem Dziaowsklm.
Xytoivie herbu Giejsz^ w kslztwle LItewsklem, tego

herbu co I Ellaszewiczowle
,
jako wisidczy Cojalowtcz in ma-

nuscripis.

Tyzeilliaiiz herbu Bawó, to jest powinien by Ba- v

wo cay czarny w polu ótem , wpraw tarczy Idcy
,
g-ow

si troch obzierajcy, nad koron trzy pióra strusie, z pod

korony dwie trby hem okraj. Takem go widzia na kilku

miejscach. Ks. Kojaowicz in MS. twierdzi, ze gdy kupcy

Niemieccy na morzu Baltycklem nawanoci do Duny rzeki

przypdzeni, osiada, i róne kupie szafowa poczli; Adryan
Papie w r. 1150. wysa Gwilhelma , i Relnolda Tyzenhau-

zów , zby w tamtem miejscu now koloni zakadali , i nie

tylko wiary katolickiej orem bronili , ale I !>wltemi namo-
wami do niej cignli. Z tych Gwilhelm pierwszy wedug
niego, kocioa Ryskiego arcybiskup, i fundator Rygi. Relii-
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hold za wojn traktowa, i w In^ryl Pogan szesnacie tysicy

trupem pooy. Siostr ksizcia ich, w maestwo sol)ie

zwiza. Wnuk Reiniold inwestytur od Karola czwartego,

ksicia teje prowincyi odebra, i Krzyaków tame sprowa-

dzi na wiksze ugruntowanie teje prowincyi, kwitn potem

Henryk Tyzenliaus , ciory Inlantski , zabity od Litwy w r.

1279. Gotard Jan Tyzenhaus , najprzód kasztelan Inflantski,

1621. r. a potem wojewoda Derpski , starosta Malborski , na

dworze Zygmunta III. z wielk porad przez niejaki czas sta-

wa, i z tyme Królem do Szwecyi jedzi, przeciwko Karo-

lowi Szwedzkiemu monarsze, kilka chorgwi okrytych do obozu

sprowadzi, róne potem komissye z Szwedami przez lat omna-
cie na dobro ojczyzny utrzymywa. A gdy Inflanty w rce si

Szwedowi dostay przez pakta , on lubo wielkiemi obietnicami

ncony, przecie wola wszystk fortun zostawi w ich rku,

nieli wiary Królowi i Rzeczypospolity nie dochowa, co w
nim chwali Konstytucya 1661. /o. 24. M jak wielkiej for-

tuny, tak nie mniej uczony, czytajc Bellarmina kontrowersye,

chcia ci go wprawdzie zbija, ale potem sam zwizane da
rce wierze katolickiej. Zczy si by doywotnie z Zuzann
córk Jana Sapiehy starosty tjwiatskiego , z tej córka jedna

Konstancya ksini bya konwentu Wileskiego reguy S. Be-

nedykta. Druga Jadwiga, w pierwszem maestwie ya z

Wiazewiczem, wojewod Nowogrodzkim, druglem z Dziewia-

towskim chorym Trockim. Podobno bya i trzecia Karola

Kroszyskiego maonka , sytiów jego dwóch : Gotard Jan bi-

skup Metoski , sufTragan i administrator biskupstwa Wile-
skiego, opat Hebdowski, a potem biskup Smoleski, od roku

1667. do r. 1669. w którym ycie to zakoczy. Drugi Jan

starosta Szyrwiski, chory Wileski, syn jego Micha, dwo-

rzanin Króla Michaa. Od drugiego brata id, Jerzy miecznik

Litewski, posowa na sejm 1662. Constit. fol. 2. zkd depu-

tatem stan do zapaty odu wojsku Litewskiemu, Constit.

fol. 6. by oraz i starost Rzeczyckim. Wilhelm starosta Ku-

piski, pose na sejm 1661. zkd komissarzem stan do granic

w Inancie. Constit. fol. 6. Syn jego Stefan wojewoda No-

wogrodzki starosta Dynamuntski. Synów zostao trzech po

nim , z których Jan pisarzem by Litewskim , Jdrzej starosta

Uwiacki 1662. Constit. fol. 2. a oraz owczy Litewski, Otto

wojski Zmudzki, synowie jego Krzysztof i Jdrzej. Jan by
posem z Inflant na koronacy Króla Jana. N. podkomorzy

Wileski, starosta Inturski. N. starosta Szmeltyski 1722.

Reinhold pukownik królewski, m odwany przeciwko Ko-

zakom. Henryk i Jan w r. 1589. z Inflant posowali na sejm

Warszawski. Jan wojewoda Mcisawski, marszaek trybunau
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Litewskiego w r. 171(5. i 1720. mia za sob Wojnlank Ja-

sienieck kasztelank<; Nowogrodzk , z tej byo dwóch synów,
jeden z nich starosta Kiij)iski , i córka Teresa za Marcinem
Michaem Ogiskim wojewod.-j Witebskim. Henryk a Boss
umar w roku 1622. co pozna z jego nagrobku w Toruniu.
Sturowolski tn Monum. N. wojewodzanka Inllantska, bya za

Kasprem Ozibowskim. JN. starosta Inturski, pose na sejm
z Wileskiego 1740. Zofia bya za Frydrychem von Kres
koo r. 1480.
W r. 1778. Antoni Tyzenhaus podskarbi nadworny Litewski, sta-

rosta Grodzieski. — Brat jego N. zostawi córk wydana za Paca,
i syna. Siostra podskarbiego bya za Walewskim, — Krasicki.

U.

Ubliski^ w województwie Sendomierskiem. Wawrze-
niec z Ubliska Ubliski, mia za sob Zofi Malczewsk ; syna

mi.i Stanisawa , i córek dwie, Teres i Krystyn w r. 1670.

Marcyan i Stefan podpisali elekcy Augusta IL
Ubnien^ski herbu Junosza^ w ziemi Nurskiej. Szy-

mon Ubniewski owczy Róaski z tej ziemi podpisa elekcy
Jana IIL Stanisaw sdzia grodzki Ostrowski, i Szymon 1697.

Ubysz herbu Cholewa^ w Pockiem województwie. J-
drzej Ubysz z Mogilnicy, Poznaski, Pocki, Putuski kano-

nik, którego zmarego w r. 1638. nagrobek w Pocku wypisa
Starowol. tn Monum. Jakób sekretarz Wadysawa IV. 1633.

Constit. fol. 8. potem chory Dobrzyski, mia za sob Zofi
Bezeck, z niej córka Dorota ya z Zygmuntem Gogowskim.
Geneal. Beec. Jerzy chory Dobrzyski w r. 1670. Joanna

Ubyszowna z województwa Sieradzkiego , zakonnica . Klary,

rzdzia Starsz tene klasztor w roku 1676. N. mia za sob
Maryann Lipsk, ale z ni sterilis. Ubyszowna Adama Bala

maonka. Micha Stanisaw chory Gostyski, pose na sejm

w r. 1666. komissarz na sdy fiskalne, i w r. 1676. z W^ale-

ryanem Piotrem Ubyszem, pisa si w ziemi Gostyskiej na

elekcy Jana IIL Króla. Szczsny temi czasy w zakonie Soc.

Jesu. Eleonora Wojciecha Lisieckiego maonka. Wojciech
i Seweiyn z lubie Ubyszowie w ziemi Gostyskiej 1669.

N. mia za sob Krystyn Siemiesk siostr kasztelana Lwo-
wskiego.

Wojciech Ubysz podscdek i deputat z województwa Pockiego
1762. r. Andrzej Ubysz z województwa Bezkiego. Franci-



18» Dchacz— Ucliaiii^ki.

szek z wojewódzlwa Pockiego podpisali elekcy Slauislawa Au
gusta Króla. Floryan regent grodzki Radziejowski. — fFiehidek.

Ucliacz herbu Jastrzbiec- w Sendomlerskieni \v(»je-

wództwie. Jan Ucliacz mia za sob cói*k(^' Bartomieja Brylin-

sklego , która \mo iwto ya z Jerzym Ocisawskim
,
jako si;

mówio toni. 2. Jol. 323. Szymon w Krakowskiem, Stanisaw
w Dol>rzyiiskiej ziemi 1697.

llcliatkski herbu Radwan- w Pockiem i Bezkiem wo-
jewództwacli. Dawnicjszemi czasy, pisali si z Suewa, co

opowiada list Konrada ksiz<;cia Mazowleckiej^o dany w roku

1241. a od Zyg-munta Augusta Króla potwierdzony, znajdziesz

go, i Inszych ucinki u Papro, o herb. fol. 275. gdy albo-

wiem Gotard hrabia, syn ukasza z Prusakami jeszcze na ten

czas poganami, z Litwjj i Jadwingaml, czste utarczki miewa,
wspaniaoci kawalerskiego serca , i rycerskich dzie umiej-
tnoci, tyle na nich profitowa, ze zawszez polazzwyciztwem
schodzi, midzy inszemi, tak mu ^ó^ poszczci, ze siedmiu

ksit Jadwingów wzi w niewol, któryci odda pomienlo-

nemu ksicu Konradowi, za kadego z nich ksize Konrad
siedmdziesit grzywien srebra wzi w okupie ; te tedy tak

chwalebne u wszystkicli dziea nadgradzajc Konrad , Gotar-

dowl nada wlecznemi czasy wie Suewo, z znacznemi inszemi

przywilejami. Bolesaw potem (rozumiem ze tego Imienia wtóry,

który panowa koo r. 1480.) ksize Mazowiecki, potomkom
tego Gotarda , to jest Alexemu marszakowi ksiztwa Mazo-
wieckiego , i podkomorzemu Warszawskiemu , na dobra Ru-
siecz, Nadarzyn, Strzeszeniow , Skorosze , take Ziemakowi
podkomorzemu Zakroczymskiemu i bratu jego Pawowi, na

dobra Uusiecz, Starawle nazwane. Urzd i Zabiniec , te same
aski, które Suewu przedtem byy nadane, askawie rozci-

gn, w którym licie swoim wspomina jeszcze tych Gotarda

potomków: Jana, Mikoaja, Michaa, I Franciszka dziedziców

z Suewa. List za Zygmunta Augusta Króla , którym te

wszystkie jirzywileje potwierdza , krom Uchaskich , Jakóba
biskupa Kujawskiego , Arnolfa wojewody Pockiego , I Toma-
sza owczego Bezkiego , tych wspomina , Walentego Nada-
rzysklego , kasztelana W^Izklego , I syna jego Wiktoryna,
Abrahama Jakackiego , sdziego omyskiego , W^ojclecha

pisarza Makowskiego i Róaskiego, Franciszka, Tomasza, Sta-

nisawa Magnuszewskich braci rodzonych , z teje krwi famllji

i przodków z Ruszcz pochodzcych. Z tego wnosz, pier-

wsza: e si przodkowie domu tego najprzód z Suewa, potem
z Ruszcz pisali. Druga, e Uchascy, Nadarzyscy, Jakaccy,

Magnuszewscy
,
jedne^je z sob s dzielnicy i krwi, osobliwie,

e Nadarzyscy od Alexego marszaka ksiztwa Mazowieckiego,



Hciaiiski. 189

sw'ojc lini prowadz, ile ze Nadarzyn jej^o by dziedzictwem,

jako si<; z przywileju mówio. Trzecia, a poniewa Damnic.w.
in f^itis Eptscop. Ctijnv. powiada, ze Jakób Uchaski pier-

wszy na swój dom kupi dobra Uchanie, toc zna dopiero w
ten czas od teje majtnoci zwa si«; pocz(;li Uchanskiemi.

Jakób Uchaski arcybiskup Gnienieski , w modszym
wieku widzc w nim [>ickny dowcip, i insze natury przymioty

J(/drzej Tczyski kasztelan Krakowski, kosztu mu na nauki

nie aowa, w których gdy wkrótce znacznie postpi, T(;-

czyski Branickiemu Sebastyanowi na ten czas referendarzowi

koronnemu odda g-o , aby by przy nim w ojczvstem prawie

poleru naby, i nie omyli si na swojej po nim nadziei Ty-
czyski : bo po mierci jeg-o tak si wsawi biegoci praw
koronnych i dzielnoci w rónych interessach ; ze Królowa
Bona nie tylko ze go midzy sekretarzów królewskich policzya,

ale tez wszystkie swoje prawne intrygi , na jeg-o opiek zupe-
nie spucia : wzi wkrótce dziekani Pock I archidyakoni
Warszawsk, z któremi tytuami podpisa Ust Augusta I. dany
Miastu Lwowskiemu w r. 1548. Dwanacie lat potem urzd
referendarza koronnego godnie piastowa, póki go na Chem-
skie biskupstwo aska królewska nie wyniosa, wprawdzie
przez dwie lecie sia pracowa musia, zby by Rzym nakoni
do swojej expedycyi, któr otrzymawszy, tej katedrze niektóre

przywileje od Zygmunta Augusta, u którego by w wielkich

respektach, wyjedna. Z tego posuniony na Kujawskie, gdy
mu Pawe IV. Papie wstpu do niego broni cenzurami ko-

cielnemi, o to , ze si zda sprzyja heretykom, królewsk i

wieck wsparty potency, biskupstwo to odebra, wszake
potem po mierci Pawa IV. jak na stolic apostolsk wstpi
Pius IV. za instancy Augusta Króla, od niego w spokojnej

possessyi t katedr rzdzi. Po mierci Przerbskiego wzi
arcybiskupstwo Gnienieskie. Zrazu wprawdzie i na tej go-
dnoci posUiwiony, nie ze wszystkim broni owieczek sobie po-

wierzonych od wilków i herezyi , tak, e te kapitua o to si
upomina u niego musiaa. Przeszkadza nawet, eby koncy-
lium Trydentskiego w Polszcz nie przyjmowano, lubo na sy-

nodzie dyecezaskim, na którym nuncyusz papiezki Lipomanus
prezydowa, a to e w ten czas Uchaski duo by na zdrowiu
zapad, caa go archidyecezya przyja: atoli potem upamita-
wszy si , nie tylko e Rzym sobie przejedna przez synowca
swego Pawa Uchaskiego wojewod Bezklego, ale te na po-
tem szczególniej pawagi stolicy Rzymskiej przestrzega, ludzi

mdrych i w prawie duchownem biegych przy sobie chowa,
bez których rady nic nie czyni, modych ludzi od czytania

pism heretyckich odwodzi, sam do ludzi czstokro kazania
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miewa , konfederacyi de pace Religionis z inneml biskupami

nie tylko podpisat^ nie chcia, ale si tez przeciwko niej solen-

nie protestowa. Nawet g-dy mu jeden z posów herezy zara-

ony publicznie na sejmie zada, jakoby z nim jedno trzyma

o wierze arcybiskup , ten dobywszy professtonem Jidei od

Piusa IV. Papiea opisan przy wszystkich j w gos uczyni.

Damal. in Ai'chiep. fol. 311. *) Kolleg-ium Soc. Jesu w o-
wiczu wystawi chcia , i zapraszajc do siebie ojców teg-o za-

konu, taki list napisa do rektora kolleg-ium Wiedeskiego wr.

1565. jako wiadczy Histor. Societ. par. 3. num. 106. ISos

san a Societate vestru , quae hactenus non pauca praeclare

scripstt , tanguam. hellatorihus srenuis , et ad certumen hoc

decertandum dwinitus in Ecclesia Catholtca excitais , Jut

rorem ac rabtem insanorum homtnum^ rectius^ quam a quo-

guam alio retundi ^ ac reprtmi posse
.,
exutimuvimus ^ itague

Provinciam istam^ Ordini vestro judicio nostro maxime pro-

priam^ ad vos deferendam^ nobis esse ^ statuimus etc. je-

dnake potem tez sarn rezydency , któr by dla naszych wy-

stJiwi i nag-otowa, z Krakowskiej akademji sprowadzonym

professorom odda. W Putuskiem kollegium sia bardzo mo-

*) Z lislów Jakóba Uchaskiego prymasa które pisywa do kardynaa

Hozyusza a te si oryginalne (u mnie znajduj) dochodzi mona
i pierwsze kroki Uchaskiego kiedy by biskupem Chehnskim da-

lej Kujawskim do byy podejrzane Rzymowi. Zostawszy pryma-

sem lubo wszelkich uywa sposobów do zbicia tej szkodliwej sobie

prewencyi , wsparty nawet kredytem Hozyusza i Kommendona,
dokaza tego gruntownie niemóg. Jaka za jego bya arliwo,
to listy piknie i pobonie pisane jasnym s dowodem ; w jednym

z tych lislów datowanych z owicza 20. Kwietnia 1566. r. tak

o sobie mówi: ,,fgo Romae , malevolis et varns sermonibus

saepe laccror
^ fecit itaue Jllma D. V. rem sua pietate et eocpe-

rientia dignissiiuam
,
quod testimonio suo gramssimo me vindicat

ab kostium meorum improbis telis : guomm obtrectationes apud

suspiciosos facile locum invemunt, quamvis revera, ne possum sa-

tis mirari, unde mihi suspiciones istae et calumniae ibi oboriantur,

cum lo€ttpletissimos testes , minimeue mutos habetim, sicut con-

Jido JUmo Dt. Rmos Dnos meos mnbos Cardinales
,
pietate , sa-

picntia et autoritatae , maxinie autem in illo Orbis terrarum

theatro eonspicues ; sed miki consuetudojam obduxit callum.'"'' —
Z tych listów pokazuje si i mia wielkie zatargi z sukcessorem

swoim na biskupstwie Kujawskiem Wolskim o Annum gratiae^ i

na fundamencie yyroków Rzymskich cenzury kocielne na niego

publikowa. — Ze si opiera przyjciu koncylium Trydentskiego,

listy jego przeciwnie opiewaj, po kilkakrotnie albowiem nagli w
nich Hozyusza eby o jak najprdsze tego koncylium ogoszenie

stara si, jako jedyne lekarstwo praw i karnoci duchownej. —
Z tyche listów zna i mia siostr wdow Woronieck. —
P^rzypisek Krasickiego.
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dzi szlacheckiej osobliwie szczuplejszej orluny , na naukach
swoim kosztem trzyma, w Kaliszu take w r. 1564. dla nich

kilku prolessorów chowa, co pozna z Elegii de Passione

Christi, Benedykta Herbesta, co byo, nim jeszcze w tern

mie.^cie fundowane kolleg'ium nasze. Po mierci Aug^usta Króla,

g"dy heretycy i duchown jurysdykcy i prymacyaln.'| arcybi-

skupów Gnienieskich powaj^y, w tern Królestwie zrzucie i

podepta(5 chcieli, on jej statecznie broni, i szczliwie utrzy-

ma, podug- prawa sweg-o sejm elekcyi zoy. Króla Henryka
i ogosi i koronowa wr. 1573. a gdy len do Francyi z Polski

ujecha, Maxymiliana ksizycia Austryi z niektóremi inncmi na
tron Polski promulgowa, ale druga cz wi<;ksza Panów Pol-

skich Stefana Batorego ksizccia Siedmiogrodzkiego co pr(;dzej

do Krakowa sprowadziwszy, g-dy Uchaskiego na koronacy jego

wzywa, a ten za Maxymilianem czekaj{|c na ten akt zjecha
iiiechcia, Karnkowskiemu na ten czas biskupowi Kujawskiemu
t funkcy koronacyi zlecia , lubo i Uchaski nie dug-o po-

tem do Stefana si przyczy, osobliwie g-dy widzia, ze Król

z wojskiem ku owiczowi si zblia, i na Gdask wojn spie-

szcemu, sto swojej piechoty ofiarowa. Synod w Piotrkowie

odprawi w r. 1578. Paac na zamku owickim z fundamen-
tów wymurowa, jako wiadczy jeg-o inskrypcya, kielich szcze-

rozoty z paten, pastora srebrny pozacany, i trzy piercienie

kocioowi Gnienieskiemu odkaa; mier g^o zastaa w o-
wiczu w r. 1581. tarae w kollegiacie pog-rzebiony , kdy mu
exekutorowie testamentu pikny nagrobek wystawili. Pisali o

nim Damal. in Archiep. Gnesn. et Episc. Cujav. Cichocki

Anatom. Constlii fol. 85.

Arnolf wojewoda Pocki starosta Wyszog-rodzki, brat Ja-

kóba arcybiskupa, kamie g-robowy w Uchaniach tak o nim
mówi : f^ir in Palriam et amicos pietate et integritate prac-
stantissimus , tego córka 3Iag-orzata , zalubiona z Stanisa-

wem Kryskim wojewod Mazowieckim , drug^a Anna bya za

Szymonem Szczawiskim kasztelanem Inowrocawskim; i sy-

iK>w wedug- Paprockiego zostao trzech , Jakób który wzi
dziaem Uchanie, bodaj to nie ten wojewodzie Pocki, mia za

sob Ag-nieszk Krysk 1550. siostr matki S. Stanisawa Ko-
stki. Drugi Stanisaw marszakowa! izbie poselskiej w r. 1587.
a potem wzi kasztelani Rawsk , zczy si by doywotnie
z Szczawisk Ann , kasztelank Inowrocawsk , z któr po-

tomstwo zostawi. Trzeci Arnolf kanonik Gnienieski i o-
wicki. Tomasz owczy Bezki , drug-i brat Jakóba arcybiskupa,

syn jeg-o Pawe, wojewoda Bezki, starosta Gnienieski, Dro-
hobycki, w r. 1580. jedzi w legacyi od Króla Stefana do
Grzegorza Papiea tern imieniem trzynastego , z oddaniem po-
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suszeilstwa stolicy apostolskiej , przyniós temu Królowi do

Wilna od Papiea, miecz i czapk powicone: drug^i raz do

Ma\ymiliana Cesarza, trzeci raz do Porty Ottomaskiej , kdy
traktaty rozpoczwszy , sam na wieczny zasn pokój, w Kon-

stantynopolu 1590. wieku swego 42. leiy w Uchaniach. Mz
wspanialeg"o serca i przezoru wielkiego, zona jego Anna Kata-

rzyna z Fulsztynu Herburtowna kasztelanka Lwowska, staro-

cianka Samborska, córka z niej Helena czy Anna, wydana za

Mikoaja Daniowicza podskarbiego wielkiego koronnego Ucha-

nie w ten dom wniosa, ile ze mzkiej pci z tego domu nie

stao , a zda mi si ostatni z tego domu zszed ten Pawe wo-

jewoda *) ; druga Katarzyna za ksizciem Sanguszko Adamem
wojewod Woyskim , ale sterilis ^ trzecia Izabella Mikoaja
Siemaszka kasztelana Bracawskiego starosty uckiego ma-
onka, ale i ta bezpotomna: bya dobroczynna na nasze kolle-

gium uckie. Duryew. NiezeszeJ pamicifol. 32. pisze, ze

który Uchaski mia za sob córk Koryciskiego wojewody
czyckiego. N. Alexandra ksizcia Poryckiego, druga Je-

rzego ksizcia W^oronieckiego maonki. Geneal. ff^inio-

wicckich. N. starosta Chemski ; mia za sob Weronik Rc-
bielisk.

Tradycya jest w województwie Bezkiera, i syn jedynak ostatniego

Uchaskiego igrajc w stodoach ojca, mnogoci snopków przy-

walony zosta , i dopiero przy zwoeniu zboa, zwoki jego byy
znalezione. —
irclrycl-i herbu Nacz, w województwie Bezkiem,

Alexander Udrycki sdzia ziemski Bezki. Mikoaj z sejmu

1576. poborc naznaczony w Bezkiem. Constitut. fol. 261.

Mikoaj Krakowski i Warszawski kanonik 1577. by z Królem

Stefanem na expedycyi pod Gdaskiem. Stanisaw de Udryce

Udrycki proboszcz infuacki Oycki , kustosz i generalny offi-

cya , sullragan ucki , biskup Argiweski, pierwszy na suffra-

gani konsekrowany Vf roku 1618. umar 1621. Starowa, in

Moniiin. fol. 754. Zakon nasz statecznie kocha. Jakób sekre-

tarz Zygmunta Augusta 1572. Stanisaw z Daniowiczemm
rycerski zszed z tego wiata w r. 1642. Starowol. fol. 767.

N. kanonik Chemski
,
proboszcz Uchaski nie dawno zmary.

Ulllik^ w ksiztwie Litewskiem. Konstantyn Uhlik pi-

sarz ziemski Wokowyski z sejmu 1590. poborca w Smole-

*) W Manuskryptach Helsbergskich jest list Jana Czermiskiego do

Kromera z Krakowa 5. Czerwca 1571. r. gdzie wyraa: ,,Pan

Stanisaw Herburt Castelan Przemiski w Nyedzielie przesz , dal

w stan maeski dziewk sw za Pana Pawa Uchaskiego, za

syna Pana woiewodi Pockiego." — Myli si wic Ntesiecki czy-

nic Herburtown on Pawa Uchaskiego syna owczego Be-
zkiego. — Przypisek Krasickiego.
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sklem województwie. Couslit. fol. 003. Jerzy pisarz grodzki

Orszaiiski i Godlred miecznik ksi<;zlwa Zmudzkieo;o pisali si«;

na elekcy Jana III. Króla. Krzysztof 1632.

Uliro^ilecki herbu Suc/iekomnnty ^ w Krakowskiem

województwie. Olcclino Biafy starosta Chemski w roku 141(>.

jako wiadcz Cuda Chemskie fol. 153. Mikoaj Ulirowiecki

rotmistrz na Moskiewskiej e.\pedycyi pod Pskowem , i indziej

wielkie mcztwa swego da dowody, by potem podstarocim

Krakowskim. Brat jego take w wielu poselstwach od Rzeczy-

pospolitej, dzielnoci swoj wsawiony, syn Mikoaja wedug
wiadectwa Baranów, hy starost Urzdowsklm. Urowieekie,

jedna hya za Chmielem , druga za Felixem Zamojskim podko-

morzym Chemskim koo roku 1500. trzecia za Latyczyiiskim,

czwarta za Janem Szczawiskim kasztelanlcem czyckim. Mi-

koaj starosta Chemski, wiat ten poegna w r. 1612. Jan

i Stanisaw w r. 1524. na Ilscie podpisali s\^vl Papro, o herh

.

fol. 196. N. hya za Jdrzejem Czernym kasztelanem Sde-
ckim, Krystyna z Uhroska Uhrowlecka, Zbigniewa Sienliiskle-

go kasztelana Lubelskiego maonka 1631. Stanisaw Societ.

Jesu , umar w Krakowie u S. Piotra, po mierci w kilka lat

znaleziony w grobie w purpurowej todze, co mu Bóg nadgro-

dzi jeszcze tu na ziemi gorce pragnienie, którem arzy serce

do mczestwa za wiar, do którego sposohlc si, wymylne-
ml ciao swoje katowa mkami, adnej kommunjl nie opuci,
przy którejby nie prosi Boga o t ask , eby by móg dla

niego krew swoje przela. Saimicki m descript. Polon, tak o

tym domu mówi. Resc. in suo libello , hujus gentis slirpem

a Ducihus priscis Russis deriiuit. Quae sententia comprohnrt

potest Prhnlegus Urgonis aborigims ipsorum^ quifundnvit

f^ladicatum Chemensem et pleraque alia.

1]jazcloi¥Sli« N. Ujazdowski u Konstantyna hospo-

dara Wooskiego pukownik. Okol. tom. 2. N. mia za sob
Maryann Dbsk, z niej córka Maryanna dostaa si w ma-
estwo Rokickiemu.
W r. 1788. Ignacy i Józef Ujazdowscy burgrabiowie Przedeccy.
— Matyasz ylceregent. — Krasicki.

Ujejski herbu Gryf^ w Wlelklej-Polszcze. Nakielski

w swojej Miechowii .,
rozumie e z Wllkowskleml I Studzie-

skieml, jedene swój pocztek wzili, od Jana kasztelana Kra-

kowskiego. Franciszek Ujejski proboszcz infuacki aski, ka-

nonik Gnienieski i czycki, deputat na trybuna koronny

w r. 1695. IV. bya za Marcinem Czaryskini. Magdalena za

Alexandrem Moszyskim herbu odzi.
ly^Jsi^i herbu Grzymaa^ namlenia o nich Okol. t. 3.

f. 230. gdzie powiada, e Ujejska tego herbu bya za Piotrem

Tom rX. 13
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Zelckim. N. za Marcinem Hejeni. Ewa za Antonim Gawro-
skim , m<*zem rycerskim.

IJeJski herbu Nowina- w Krakowskiem województwie,

pisz si z Wilkowie, przydomek maj Pilath. Jan znaczny

onierz, a polem tak przemylny g-ospodarz i zabiegy, ze mu
ciko byo równego znale, zona jego Rylska Zofia berbu

Ostoja. Brat Jana , Piotr, rycerskiemi dzieami wsawiony, we
wszyskicb za Stefana Batorego Króla expedycyach, u którego

by trukczaszym , wspomina jego mcztwo Bielski Jol. 742.

pod Skowrodkiem w r. 1577. i pod Konstantynowem z Tata-

rami. Jdrzej podpisa elekcy Wadysawa IV. Stanisawa z

Wilkowic Ujejskiego, pisarza grodzkiego Sdeckiego, a przed-

tem Latyczowskiego , ma rycerskiego pod Cecora , deputata

po dwakroc na trybuna koronny , i yicemarszaka w Piotrko-

wie zmarego w r. 1645. wypisa nagrobek Starowol. in 3Io-

numen. Jhl. 803. z Zarków. Maciej sdzia Siewierski z sejmu

1616. do lustracyl zamku Bdziskiego naznaczony. Consli/,

fol. 2^.^

UJeJsli herbu Pogoni^ w Krakowskiem w<»jewódz-

twie , niewiem czy nie do tycb nale ci, co si w ksizlwie

Lilewskiem znajduj. Kafa Ujejski z Smoleskiem wojewódz-
twem podpisa elekcy Jana Kazimierza Króla. Sebastyan z Za-

gajowa Ujejski 1600. Acta Castr. Crac. Jdrzej 1638. tame,
UJeJsk.! herbu Sreniawa bez krzyia , w Sendomier-

skiem województwie; pisz si z Rupniewa, dla teg-o, e je-

dneje s dzielnicy z Rupniewskiemi. Piotr 1579. Acta Caslr.

Cracot'. N. bya za Wojciecbem Romiszowskim starost Sie-

dleckim. Marcin i Jdrzej z Rupniewa Ujejscy, drugi z nich

mia za sob Belinowz domu Ronów, zostawi syna Stefana.

Pawe z Barbar Prowanown, berbu Kolumna, y sterilis ;

zabity 1608. Wojciech burgrabia Krakowski tak z pierwsz
on Karczewsk jako i drug Grabkowsk Jana córk, nie

mia adnego potomstwa. Brat jego Mikoaj komornik grani-

czny Proszowski, sdzia kapturowy Krakowski 1632. mia za

sob Magdalen Starowiejsk córk Fryderyka, z któr dwie
tylko córki zostawi. Trzeci ich brat Stanisaw pisarz grodzki

Sdecki dwa razy luby maeskie ponawia, pierwszy raz z

Zuzann Paczkown herbu Orlica, Marcina Paczka siostr,

drugi raz z Drobotown herbu Doliwa, to Baranoiv. syn jego

Tomasz w modym wieku majc intency wstpienia do zakonu
Societatis, gdy j ks. Lancycemu na ten czas prowincyaowi,
z prob przyjcia do tego zakonu oznajmi, wieszczym du-

chem ten mu powiedzia, e zamysy jego skutku mied nie

mog, a wprzód biskupem bdzie; dosy czynic Boskiej woli

po zwyczajnych w kociele Boym stopniach , katedr biskup-
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stwa Kijowskiego otrzyma. Tam j^o wiat Polski sdzi mi-
dzy konsyliarzami w senacie za najprzezorniejszego , mi<;dzv

pasterzami najgorliwszego, umia zdrow rad ojczynie po-

moc, umia skuteczn perswazy wyczone z Owczarni Chry-

stusowej w dyecezyi swojej przez schizm(^^ owieczki do jednoci
namawia, od samychze dyssydentów zasuy na t pochwa.
Niech wszyscy ksia i hiskupi kocioa Rzymskiego hd Ujej-

scy, nas wszystkich do jednoci atwo z sob zachc. iNie

sowy tylko, ale i przykadem, do osobliwych cnót poddanych
swoich zachcajc dobry pasterz, na odlege miejsca z niemi

pielgrzymowa, a dug podró nie spracowany, na terminie

drogi, do gromadnej kompanji kac, pokarm ciaa Boego
rozdawa: Paskiej hojnoci jego s restaurowane kocioy,
dostatecznie uprowidowane zakonne domy , fundowane Semi-

naria, opatrzone szpitale, zkd go ojcem swoim nazywa ubo-

dzy z^ykli. Byo to, ie widzc bez obuwia ebraka, senator-

skie obnay nogi , a ubogie pokry. Uacniwszy potem tru-

dnoci , które mu przeszkod byy, do wjkonania pierwszych

zamysów, wstpi do zakonu Societatis , w którym tak paa
ducha gorcoci, e ustawicznym postom nieprzerwanym mo-
dlitwom , umartwieniu, miar przeoeni zaoy musieli. Po
odprawionym nowicyacie, z ordynacyi starszych, rzdzi dom
professów Wileskich przez lat 11, a te upewniwszy zakon-

nych przeoonych , o nastpujcej mierci swojej , do domu
si nowicyuszów przeniós, gdzie peen dni i zasug, szczli-

wie dokona, wieku swego 76, Societ 12, w roku 1689. By
przed biskupstwem proboszczem i kanonikiem ^Yarmlskim,
kustoszem Gnienieskim 1653. opatem Pockim po Rachu-
skim : da tyle prowincyi Litewskiej , ile trzeba na fundacv
jednego kollegium , fundowa Seminarium w Sendomierzu 30
tysicy na to oywszy. Consttt. 1685. yb/. 17. Zycie jego ob-

szerniej opisa, i do druku poda: Ii's. Jan Brictius S. J. in

8i;o Brunsbergae 1706. Stanisaw Gnienieski i Warmiski
kanonik 1689. Pawe 1676. N. bya za Dobieckim. N. pod-

stol Sendomlerskl nie dawno zmary, posowa na sejm.

W roku 1788. Szymon Ujejski subdelegat Krakowski. — Przy-
pisy Krasickiego.

Ukciuski^ w ziemi Nurskiej. Marcyan na Ukcianku

Ukciski podpisa elekcy Jana III.

Ukolski^ w ksiztwie Litewskiem. Bazyli Ukolski w
mudzi w r. 1621. Jdrzej i Rafa w województwie Trockiem
1632. Jan Wadysaw stolnik Trocki 1674. pose na konwo-
kacy, z niej revyizorem naznaczony do skarbu koronnego.

Constit. fol. 13. Kazimierz Józef cywun, podwojewodzy Tro-
cki, pose na konwokacy 1733.

13-
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Droga od ilou do g'óry prosto wyeijjg-niona , na której

obudwu kocach widzie dwa ksiyce nie pene, jeden u dou
rogami na dó, barkiem do góry, drugi na górze, rogami do

góry, barkiem do dou obrócone, i do drogi przyczone, szabla

o^oa na ukos od prawego boku, jakby drog dzielca, ostrzem

i kocem do góry, rkojeci na dó. Papro, w Gniazdm-

fol. 1131. o herb. fol. 678. Okol. za to?7i. ?y. fol. 270. szable

ostrzem na dó kadzie, w polu czerwonem , na hemie kad
trzy pióra strusie. Klejnoty fol. 95. pi piór strusich. Po

cztki tego herbu ztd by namieniaj ci autorowie. Przodek

prawi tego domu, w niewielkiej garci ludzi swoich, to jest

we dwudziestu kompanji napad na szlak Tatarski, kilkaset ich

byo, natar mnie na nich i szczliwie rozgromi, a potem

przez cay dzie rozbiegych po rónych miejscach na zdobycz,

niejedn klsk porazi, i sia ich w niewol zabra, z którym

pionem skoro do ksicia Ruskiego przyszed, w nadgrodc

mztwa swego, i fortunnych swoich z nieprzyjacielem poty-

czek, wzi ten herb i szabl otuczon, midzy inszemi ksi-

cemi upominkami. Metryka Woyska w r. 1528. tych zie-

mianów swoich Ulanickich rachuje: Iwaszka, Stecka, Jarosza,

i Jacka. N. Ulanicki pod Pieszkowem , swego porucznika z

oczywistego niebezpieczestwa salwowa w roku 1581. Bielski

foL 782. Iwan rotmistrz odwany, pierwszy z tego domu
schizmy si wyrzek, mia za sob Ann Kalinowsk córk
Krzysztofa rotmistrza, z niej syna Jana spodziwszy, umar:
w Latyczowie pogrzeblony. N. poj Baranowsk herbu Grzy-

maa. Hrehory rotmistrz dla statecznej ku ojczynie wiernoci

i odwagi w wielu okazyach rycerskiej, w Konstytucyach\Q()\s

fol. 65. pochwalony, w nadgrod których wzi ilobra Poar
nazwane i z przylegociami jur feudali. Remigian Ulanicki

podstoli Latyczewski, z sejmu 1703. komissarz, na uspokojenie
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|)()i»Taiiicznych (lyflerencyi od Wi^^gler. Consit. ful. 22. IN.

mia za soh Itoiistancy Wojakowsk o\vczaiik<^' Sanocki}.

N. najprzód zyla z Józcfeni Wojakowsklni , "Ido z Clirzslo-

wskini. N. mia za sob Ann Dzi<^'cIoowsk:|.

UlatoiVNli herbu Jaslrzchiec^ w Witdkiej - Polszczo,

dokd z Mazowsza si«; j»rzeniell, Papro, in Strom. lisi przy-

wodzi Maxymiliana Cesarza , w którym lak Micdzyleskim jako

i ITlatowskim , da ton Pan wadzo creandi Euiles auraios.

Jan Ulatowski dziekan Losieki
,
pleban NIcmlejski , wspomi-

naj g"o komissarzem Koustytucye 1076. fol. 23. N. stolnik

Trbowolski, zona jego Katarzyna w r. 1702. Tomasz w za-

konie naszym w Kaliszu ycie skoczy w r. 1722. Anioni z

matki Radoliskiej herbu Bróg- urodzony. N. mia za sob Ka-

larzyn(; Morsztynown, N. Apollinan^' Kydzyiisk czenikown
Kalisk.
Szymon Narlowt Ulalowski 1700. r. pisa si\ na walnym zjcilzio

obywateli w. ks. Lit. pod Olkinikami z powiatu Iiowicskiefjfo.

.lakób Flory an Lilatowski kousyliarz konledcracyi j>cneralMei

koronnej 1734. z województwa Mazowieckiego. J óze Iz Pozna-
skiego , Jan z lirakowskiego, Antoni z Pockiego województwa

podpisali elekcy Stanisawa Augusta Króla. Franciszek Aa
w ery Ulatowski kanonik i deputat na trybuna koronny 1790. r

z kapituy Poznaskiej. — lVieldek.

Ulczycli-i herbu Korczaka zwyczajnie trzy VVr«;by na

tarczy nosz, ale w hemie trzy pióra strusie kad , w woje-

wództwie Wileskiem. Zygmunt czenik Wileski, podpisa

elekcy Jana Kazimierza, syn jeg-o Samuel. Kojaow. in MS.

UleiliecKi herbu Przerowa, w ziemi Przcmyskiej,

przedtem za kwitn«Ji w Czerskiej ziemi, dowodem lego jest

Grzegorz Uleniecki czenik Czerski, który z inszemi podpisa

dekret ksicztwa Mazowieckiego przeciwko heretykom w roku

1526. u ubiens. in Vitis Episc. Plocen. jako dobra Ule-

nie w ziemi si Czerskiej znajduj. Alexander na Ulecu Ule-

niecki, syn jego Floryan , mia swój regiment pieszy , czeni-

kiem by Zydaczewskim , z pierwszej zony syn jego Ignacy, i

córka Poniska, z drugiej zony Wolskiej herbu Nowina, sy-

nów trzech, Micha (zona jego Nowicka), Józefi Antoni, córek

Irzy, Ludowika bya za Ustrzyckim skarbnikiem Przemyslkim,

Franciszka za Kostkiewiczem, trzecia pann umara, Uemigian

podstoli Latyezewski sterilis. N. mia za sob Barbaro (]hro-

nowsk córk<; Jana. Jadwiga ya z J<^Mrzejem Wirzehowskim,

j)o nim z Janem Drohojewskim chor/.yeem Przemysikim.

l^leuski. Uleska Elbieta bya za Piotrem Oraczu

wskini.

.leski herbu Ostojo^ w wojewódziwio l..ubelskiem

.

Mikoaja Ulejskiego, wspomina Nieszporhow. Odrobiny sfohr
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fol. 122. Teofila bya za Jdrzejem Karnickim owczym Wie-
luskim , druga za Tomaszem Karnickim.

ITliiiski herbu Doga , w Przemyskiej ziemi
;

przed-

tem za w Krakowskiem województwie , dziedziczyli na wiel-

kiej Ulinie. Z tych byli: Mikoaj kustosz katedralny Krakowski,

Piotr i Pawe bracia rodzeni, co opowiada dzia midzy niemi

uczyniony w r. 1442. z tych Piotr burg-rabia Krakowski 1454.

z Katarzyn Stadnick spodzi Mikoaja, ten z Ann Balown
siostr Macieja kasztelana Sanockiego (jest jej reformacya w
Kraków. 1462.) Jana, który pewne czci w Ulinie przeda,

i przeniós si w Sendomlerskle województwo , ten z Ann
Lanckorosk Krzysztofa, ten y z Barbar Borowsk jej jest

reformacya 1537. Jan sdzia Przemyskl ziemski, córka jego

bya za Piotrem Romiszowskim podkomorzym koronnym , i

Krzysztof brat jego , który z Katarzyny Lipnickiej zostawi

Piotra, Prokopa w Wicborku 1599. I Stanisawa podczasze-

go Przemyskiego , ten z drug zon swoj Sulimlank pozo-

sta wdow po kslclu Zbarazkim , mia syna Jerzeg-o dwo-

rzanina królewskiego i w radzie i w rce silnego, któreg*o ona
Anna Tyrawska fundatorka kocioa naszego Przemyskiego.

Z pierwszej za Mag-daleny Czerny, spodzi Jana najprzód

chorego Halickleg-o, z tym tytuem, z sejmu 1647. komissa-

rzem zapisany na ufundowanie Karmelitów w Bohusawiu,

Constit. fol. 36. kolleglo naszemu Lwowskiemu ustpi ka-

mienicy swojej na burs w r. 1646. by potem kasztelanem

Kamienieckim w r. 1654. zczy si by doywotnie z Kata-

rzyn Potock Jakóba wojewody Bracawskieg^o i generaa Po-

dolskiego córk, z tej byo kilku synów, a midzy niemi To-

masz podstoll Podolski, rotmisrz pancernej chorgwi 1658.

Kochów, climac. 1. lib.l. wiadczy o nim, e w owej nie-

szczliwej naszych pod Zóteml wodami, porace, wzity by
w niewol od Tatarów : Anna Sierakowska (któr urodzia

Ostroroanka)
,
powia mu syna Michaa stolnika Podolskiego,

którego z Duczymisklej syn Adam , z Heleny za Dzledoszy-

ckiej choranki Lwowskiej (Suchodolska j urodzia) syn Jan

stolnik Podolski ,
pukownik królewski , z Ludowik z Wiel-

kiego Stawu Stawsk chorank Przemysk z Chlewicklej

urodzon, zostawuje syna Urbana. N. Ullska z Wielkiego

Ulina Tomasza Grochowskiego maonka. N. podczaszy Prze-

myskl mia mie za sob Zofi Kostczank.

Jan Uliski stolnik Podolski z Stawsk spodzi synów dwóch

:

Urbana, ten z Wieniaiosk steilis ,
— Augustyn z Kalino-

wsk take bezdzietny. Córki Jana, Zofia Panna — Urszula za

Szymaczewskim , — ^gela za Drohojewskim. — Przypisy

Krasickiego.
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MJllh.i herbu Ls, w Sieradzkiem woje\vó(lxl>\ ie, jus/.r,

o iiicli Paprocki, luhoc icli Okolski ojujci. (irzegorz na Uli-

nie Uliski il\v<u'zanin królewski 1044. Treter, in D. Zdzic-

sz€V. N. kanonik Kaniienleeki 1()79.

UailOlfSki herbu Sulima^ w Wielkiej-Polszcze. Jan

z Uanowa kasztelan Rogoziski podpisa pokój Brzeski w i'.

1436. u askiego w Statut, fol. 140. Pawe w zakonie na-

szym umar na missyi w Wooszech w Jasiech 1066. W^oj-

ciecli w ziemi Chemiskiej 1697.

Uiliiasto^« ski herbu Roch Stio , w ksicztwie Lile-

wskiem. Jan Umiastowski królewskiej komory Sag-orskiej eko-

nom 1595. Jan Kazimierz sekretarz królewski pose z Brze-

ciaskiego województwa na sejm koronacyi 1633. ztamtd
deputowany na trybuna fiskalny Wileski , Constit. fol. 22.

i w r. 1035. Constit.fol. 0. i lG47./o/. 44. w r. 1648. juz

pisarz ziemski Brzeciaski i reg-ent kaneellaryi Litewskiej,

podpisa konfederacy g-eneraln, a na sejmie electionis by de-

putatem ad pacta conyenta , i sdzi Compositijudicii
.,
tene

sam zda mi si Kazimierz, marszakowa izbie poselskiej w r.

1656. ale juz w tym roku by sdzi ziemskim i podkomorzym
Brzeciaskim, z któremi tytuami posujc na sejm 1654. r.

broni tam sprawy kollegium naszeg-o Drobickieg^o ; siostry

jego rodzona bya aa Mikoajem Jelcem , córka za jego Anna
za Floryanem Sapieb starost Zdzitowskim. Wojciecb w za-

konie naszym , na ambonacb wsawiony kaznodzieja , rzdzi
kollegium Przemyskie, umar w Lublinie w r. 1662. Jan w
tyme zakonie ycie swoje skoczy nag wprawdzie mierci
w Wilnie u S. Kazimierza, któr jednak Bóg- na nieg^o zda
si przepucie, po skoczonej nabonie medytacyi klczcy
umary znaleziony, eby g"© by od pewnej, która go czekaa,

dymissyi tego dnia, wybawi. Franciszek 1632. Micha w
mudzi 1621. Franciszek Krzysztof czenik Poocki 1648. r.

Jerzy pisarz grodzki Brzeciaski. Eustachi Micha w Tro-

ckiem, Wojciech, Kazimierz i Mikoaj w Brzeciaskiem 1648.

Albrycht z Klimunta w ksicztwie Zmudzkiem. Jerzy Stanisaw
stolnik W^endeski, podstaroci Brzeciaski w Brzeciaskiem.
Adam w ziemi Warszawskiej 1674. Zofia Umiastowska otarz

S. Józefowi w kociele Krakowskim S. Macieja wystawia, ze-

sza z teg-o wiata w r. 1662. tame pochowana. Eustachi cze-

nik i sdzia grodzki Upitski , mia za sob Barbar Puzyny
Jerzego podczaszego Upitskiego córk, Franciszek zon swoj
Maryann Loknick, domu i gruntu w Brzeciu kollegio na-

szemu ustpili, syn ich y jeszcze 1691. Niektórzy ich pisz
Uniaskowski. Piotr z Klimont wyda do druku : ISauka o mn-
rowem powietrzu na czterij ksigi rozoona., Cracov. 1591

.
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in Alo. iV. iiaj|>rzód zyhi z Okolsklni , 2f/o, z Maciejem Ozie-

hlowskim starost Szynianskiin.

WJmiusKl /lerhu C/io/ewa^ w Wielkiej - Polszcz i in-

dziej. Z te^o domu byo wedug Okolsk. czterech braci, Woj-
ciech , ukasz , Jan i Stanisaw. Z tych Wojciech by sdzi
u-rodzkim Kowaskim , ukasz chorym Bydg^oskim , Jan pi-

sarzem Przedeckim , Stanisaw podwojewodzym Kujawskim,
ten poj Geratowsk , herbu T(;pa Podkowa , synowie jego,

Stanisaw owczy Wschow ski , 3Iikoaj skarbnik Kujawski,

zona jego Modlibowska sdzianka Kaliska, z którty' syn Wa-
dysaw. Jakób Stanisaw owczy Wschowski

,
podstaroci Ka-

liski , a potem kasztelan Krzywinski, syn jego Stanisaw, sy-

nowiec \\ ojciecli. Samuel podstoli Sanocki 1632. Kazimierz

komornik Inowrocawski 1697. N. bya za Janem Maeckim
podczaszym Latyczewskim.

R. 1778. Antoni Umiski arciidyakon. — Józef kanonik ucki.
— Kajetan podwojewodzi grodzki Brzesko- Kujawski. — Ka-
jetan czenik Kowalski. — Dyonizy miecznik Kowalski. —
Antoni skarbnik Kowalski. — Kajetan miecznik Bydgoski. —
Przypisy Ki^asickiegn.

Uiiiatyeki herbu Sas ^ w województwie Sendomier-

skiem. Stefan Uniatycki stolnik Trembowolski, deputat na try-

buna koronny w r. 1723. z Sendomierskiego, by i posem na

sejm: zona jego Teresa D(;bska, czenikowna Zydaczowska,

z tej jest syn, i córki, Anna i Magdalena.
N. Uniatyckiego sdziego Nowomiejskiego córka za Orzechowskim

wojskim Przemyskim. Syn poj Biaeck z której potomstwo.
— Krasicki.

UnicllolYisl^i herbu Ostoja^ w ksiztwie itewskiem,
jedene to dom z Chodorkowskim

,
jako si mówio w tomie

siódmym pod herbem Ostoja. Janusz Unichowski chory Mi-
ski , brat jego Micha chory Witebski , i pose na sejm z

Witebskiego 1626. ztamtd deputowany na trybuna fiskalny

Wileski. Constit. fol. 6. Hrehory trzeci ich brat, poborca

w Nowogrodzkiem 1589. ConstUut. fol. 558. Tene podpisa

tranzakcy Bdzisk. Synowie jego, Jan, Pawe , Piotr i

Hrehory. Pawa synowie, Krzysztof na wojnie Kozackiej pod

chorgwi Pawa Sapiehy hetmana Litewskiego zabity. Samuel
sdzia i wojski grodzki MozyrskI , marszaek trybunau Lite-

wskiego w roku 1672. w expedycyach pod usarsk chorgwi
Ale.\andra Ogiskiego kasztelana Trockiego, w potrzebie z Szej-

nem Prozorem jedenacie razów odniós pod Smoleskiem, w
niewol si dostawszy , rok w stolicy siedzia. W^ojewództwa
Nowogrodzkiego pukownikiem obrany, pod CImkowIcaml Mo-
skw gromic , dwa im zniós tabory. Synowie jego z Kocn-
dzianki : Pawe kapitan ieltnant u ksiela Kadziwia, drugi
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Doniiiilk. Hieronim Ijiilcliowskl hral rodzony Samuela, z Sa-

j)ieli;{ helnianem |»o usarsku slu/.y, w eKpedycyl Szcjnowskiej

postrzelony, w r. 1()74. wojskim by ]\owo<;i'odzkim, synowie

jego, Bogusaw i Jan. Janusza chorego Miriski«'go synowie,

Janusz i Krzysztof. Krzysztof Unicliowski sekretarz królewski,

insygator w. ks. Litewskiego. Kemigian sdzia grodzki Bra-

cawski, mia za s«>l) Laskowsk<|: to lioja. in JJS\ Stanisaw

podsdek Smoleski, pose na sejm 1(562. ztamtjjd komissarz

do zapaty wojsku Litewskiemu, Constit. fol, 5. i w r. 16G7.

Constit. fid. 3. na którym tez sejmie dohra Derewianczyce i

Branków w ziemi Sonimskiej, dziedzictwem mu pucia Rzecz-

pospolita w zasugacli jego , i ze dla ojczyzny dóbr swoich w
województwie Smoleskiem ust;}pi 3Ioskwie, Constit. J^o 1. 14.

by potem podkomorzym Smoleskim. Stefan podsdek Smo-
leski pose na sejm 1062. Constilut. fol. 2. Karol cliorzy

Miski 1674. Alexander Józef sdzia ziemski Miski 1697.

pose na sejm coronationis Augusta IL komissarz do traktatów

z wojskiem Litewskiem , Constit. fol. 15. umar kasztelanem

mudzklm koo r. 1725. Maciej sdzia ziemski Miski, z sej-

mu Lubelskiego 1703. deputat do boku królewskiego. Constit.

fol. 16. Bogusaw najprzód pisarz ziemski Nowogrodzki, w r.

1678. przydany dla obrady do boku królewskiego, Constitut.

fol. 7. w r. 1683. z sejmu deputatem stan na trybuna skar-

bowy Lltew^ski, w r. 1687. marszaek trybunau Litewskiego,

któr funkcy i drugi raz piastowa w r. 1696. juz na ten czas

wojewoda Trocki, z sejmu za 1690. komissarzem naznaczony

tak na trybuna fiskalny, jako tez do zapaty wojsku Litewskie-

mu
,
przeniós si na insze ycie w roku 1700. Pawe i Remi-

gian w województwie Lubelskiem 1674. N. bya za Danielem

Bienickim.

Uuieszonski herbu Janina^ w Lubelskiem woje-

wództwie.

l^uikoi¥Sli.i ^ w ksiztwle Litewskiem , w powiecie

Wokowyskim. Lew Unfkowski, którego synowie, Maciej i

Jan , wiel lat zasuony onierz. Jdrzej Faustus UnikowskI

zakonu S. Benedykta
,
proboszcz w kocielnej Wsi , by na

synodzie prowincyalnym Warszawskim , do S. Kostki szcze-

gólniej nabony , i cudownie od niego w cikiej malignie

uzdrowiony, który cud przy kanonizacyl S. Kostki w proces-

sie przyjto.

Unriig^ w Wielkiej-Polszcze. Krzysztof Unrug starosta

Gnienieski, z sejmu coronationis w r. 1676. komissarz na-

znaczony do granic od marehji Brandeburskiej. Constit. f.h2.
Ten/.e jiosowa na sejm w r. 1685. Constit. fol. 15. Stanisaw

na Midzychodzie star(»sta (Inieznieski , pose województwa
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Kaliskiego j)odpIsa kontederacy 1690. N. bya za Konstan-

tym Cliociwskim , Urszula Unrucanka z Bukowca za Alexau-

ilreni llaz.j. Krzysztof Unrug- mia za sob Katarzyn Giilczo-

wn burgrabiank Waeck, z której byo czterecb synów,
Jerzy Sebaslyan , zona jeg-o Kalkreuterowna: drugi Krzysztof,

zona jego I nrucankaz3Iiedzycbodza, trzeci Alexander, czwarty

Karol August, i córka Urszula Maryanna Jerzego z Gorzyna
Brudzewskiego maonka. Wadysaw na Midzychodzie sta-

rocic Gnienieski, zona jego Teresa Magorzata Gulczowna,
])urgTabianka Waecka, z niej córka l^faryanna Bog-umiaT^naji'-

przód ya z Jakóbem Pilchowsklm, ale z nim sterilis^ po nim
z Ludwikiem Szodrskim wojewod Inowrocawskim i gene-

raem Wielkopolskim. W^ojciecli mia za sob Helen grafo-

wn Nostyczown. Bernard , Mary Eleonor grafown Met-

ternich, kolo r. 1660.

UrliaiiOii^icz herbu abd^ w ksiztwie Litewskiem,

w powiecie Oszmiaskim, przydomek maj Pilecki. Adam Ur-

banowicz Pilecki, mz dzielny, syn jego Jan suy w wojsku,

by rotmistrzem, zgin w potrzebie. Kojatow. in MS. Krzy-

sztof wprzód g-enera Szwedzki, potem genera leitnant u Mo-
skwy, mia za sob Woowiczown oboniank Litewsk.
Antoni Urbanowicz r. 1778. skarbnik Oszmiaski. — Krasicki.

ljrbaiioi¥S]i.i ^ w Wielkiej -Polszcz. Jan Urbanowski

z Poznaskiem wojeVvództem podpisa elekcy Jana IIL Stefan

pisarz grodzki W^schowski , sekretarz konfederacyi W^arsza-

wskiej 1704. Walentyn w tyme roku z Kaliskieg-o podpisa
konfederacy Sendomiersk. Jan suy za towarzysz 1673.

Piotr sdzia g-rodzki Piotrkowski 1603. Jan i Jakób w Pozna-
skiem, Stefan i Wojciech w Kaliskiem 1697.

Póniejsi Heraldycy przyznaj Urbanowskim herb Pri/s \mo. A Dm't-

czewski obszerniej donosi , e Walenty (wyej wspomniany)
wyniós si na Ru w ziemie Przemyslk.i, gdzie spodzi czterech

synów. Antoniego sawnego u 00. Bernardynów kaznodzieje,

Józela wojskiego Owruckiego , towarzysza znaku pancernego,

który poj Nenchow?i podkomorzank Inflantsk, siostrzenic ro-

dzon Sugockiego , stranika polnego koronnego, z któr spodzi
córk Monik Domicyll , i syna Nepomucena. Franciszek
owczy Nurski syn Walentego trzeci

,
poj Raciborov)sk stolui-

kown Owruck. 3Iicha chory pod dragonia regimentu Kró-
lowy Jadwigi. Córki trzy Walentego poszy Agnieszka, za Sinkie-

wicza skarbnika Mozyrskiego; Marcyanna za empickiego sdziego
Zakroczymskiego ; Katarzyna za Gidziskiego regenta ziemskiego

Przemyskiego. Marcin kredytowany w domu Sapieyuskim, umar
w Litwie. — Duuczeicski.

UrbaiisKi herbu JSieczuJa^ w Sieradzkiem i Ruskiem
województwach. Wojciech Urbaski sdzia Lwowski , z Ta-

tarami mnie si potykajc dla ojczyzny
, poleg- , zostawi je-
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(liiak w Polszcz we krwi swojej g-odne pociechy. Franciszek

owczy Podolski, inial za sob Wolsk, z tej córki, Franci-

szka GebuJlowska , druga owiecka, synowie za, pierwszy,

Jan czenikiem by 3Iielnickini , zona jego Wasilewska pisa-

rzowna Przemyska, z niej syn Franciszek, i córka Maryanna.

Drugi Maciej s(^*dzia g;rodzki Sanocki umar celebs. Trzeci

Ludwik mia za sob Petronell Kobielsk berbu Jelita, wdow
pozosta po Maju , ale z ni slerilis. Czwarty Micba pod-

czaszy Zydaezewski , mia za sob Dubrawsk, synów jego

trzech, z których jeden Józef. Druga zona Michaa podcza-

szego Wapowska wdowa po Orzechowskim s<;dzi Przemys-
kim, slerilis. Pity, Ignacy, stolnik Przeniyski, mia za sob
Ludowik Skibisk, z niej synowie, Jerzy, Adam, Antoni;

córki , Barbara , i Anna pomary. Szósty Szymon , zona jego

Ustrzycka, ale z ni bezpotomny, 'Zdo voto J)oj Bronikowsk.
Piotr podstaroci Piotrkowski. Constit. 1613. Wawrzeniec
podwojewodzy Wieluski , Jan kasztelan Kowalski , starosta

Grabowski, z sejmu 1661. komissarzem naznaczony do granic

od Szlska , Constit. fol. 25. córka jeg-o ksieni rzdzia kla-

sztor na Zwierzycu pod Krakowem panien zakonnych S. Nor-

berta: syn jego jeden Sebastyan ycie swoje skoczy w zako-

nie Soc. Jesu, drug^i W^ojciech najprzód kasztelan Rozpierski,

potem Wieluski, Grabowski, Tarnogurski starosta, z sejmu

1690. komissarz na uspokojenie granic od Szlska, Constitut.

fol. 17. deputatem by na trybuna koronny w r. 1687. a w r.

1693. marszakiem bdc tego trybunau, wszed do grobu,

fundator 00. Piarów w Wieluniu, ale i ojczynie dobrze za-

suony: bo na jej potrzeb w r. 1687. chowa regiment dra-

gonji , sto pidziesit koni. Wojciecha i Zygmunta Urba-
skich poruczników usarskich mztwo pod Chocimem sia Ja-

nowi III. potem Królowi Polskiemu do zwyciztwa pomogo,
takbym rozumia, ze o tym Wojciechu mowa. 31ikoaj, Wa-
dysaw , Jerzy i Jdrzej mni rycerze. Zofia Urbaska bya
za Samuelem Kaliszkowskim, Cecylia za Marcinem Wierusz
Kowalskim. N. Urbaski mia za sob Dorot Kowalsk. N.
za Tomaszem owieckim. Sebastyan w zakonie naszym umar
w Przemylu 1668.

Franciszek Urbaski owczy Podolski, brat stryjeczny kasztelana

Wieluskiego, który mia za soh NiezabitoicsA. Jan mia sze-

ciu synciw : Macieja sdziego Sauockiego, Szymona, Jana,
Ludwika, Szymona, Ignacego podstolego Sanockiego.

Tene czyli inny Ignacy z trbaiiic Urbaski by deputatem ad
pacfa conrenta Augusta lll. Króla 1733. r. z Sh'wskipj\ spo-

dzi 1. Jerzego wojsiiiego ziemi Bielskiej, ten wszed w luby
maeskie z ^trrzbwk podczaszank Warszawsk, z któr,-) zo-

stawi potomstwo, Karola czenika Drohickiego posa na sejm
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w Wiirszawie 1790. r., i dobrego obywatela. 2. Adama podslo-

lej;o Sanockiego deputata na trybuna koronny 1756. r. z Avoje

wódzlwa Podlaskiego, który 6rV'ot7/o/A7«>j siostry wojewody lira-

cawskiego zostawi Stanisawa i Ignacego: Antoni Urba-
ski suragan Przemyski, Szymon i Kajetan Urbascy. Józel
Urbaski |)odstoli Bracawski kawaler orderów narodowych pod-

pisa elekcy Stanisawa Augusta Króla z województwem Woy-
skiem. Ignacy Urbaski podkomorzy Lwowski kawaler orderów
narodowych. — Wieldek.

Ureki* Nestor Ureki dwornik i hetman wojska Woo-
skieg"0 w roku 1607. indygenatein w Polszcz darowany, dla

swojej ku tej Rzeczypospolitej przychylnoci. Okol. tom, 3.

fol. 359. Urakowna Alexandra Krasiskleg-o maonka.
Jan Nester Ureki w roku 1740. kasztelan Brzeski Litewski. —

Malachowsld.

Urocicki^ w województwie Ruskiem. Stanisaw Uro-

cickl oberszter królewski, podpisa elekcy Jana IlL ale '>ie-

wlem czy niepowinno hyc Uhrowlecki.

lTrzarzoi¥Ski herbu Janina^ w województwie Sendo-

mierskiem.

Usarze^¥Sk.i. ukasz Stanisaw Usarzewski w opaach
wojennych niejednym razem wypróbowanego meztwa i zasug,

kiedy dla lej ojczyzny wasnym kosztem rycersk podejmowa,
do prerogatywy szlachectwa przypuszczony , i do wszystkich

urzdów zdolny deklarowany przez konstytucy sejmow 1676.

UstarllOlYSki herbu Abdmik w Prusiech , atoli z t
rónic, ze na Abdanku powinien krzy hyc dwoisty, to jest

dwa razy przedzielony, nad krzyem gwiazda, na hemie nad

koron trzy pióra strusie, tak go opisa MS. o Familiach Pru-
skich.) gdzie przydaje, e si niektórzy z nich zowi Pictowle,

Sutanowie, a drudzy Ustarbowscy od wsi przezwani Lubla-
scy i Wiserscy.

Ustar1lOi¥S]4.i herbu Leliwa, widziaem ich we Lwo-
wie z tym herbem 1723.

U§trzycki herbu Przestrza , w województwie Ru-
skiem , z W<;gler z Siedmiogrodzkiej ziemi do Polski przodek

domu tego przyszed, syn Stefana Jancza z Wanagu albo Uni-

chowa, któremu w r. 1482. piervvs?^.emu ten herb by nadany

od Matyasza Króla W<;gIerskiego
,
jako si mówio pod liter

P, imi mu byo Iwonia : tego brat rodzony Teodoryk za Króla

Oibrychta zgin pod Rukowin, co wspomina przywilej Zy-

gmunta L Króla Polskiego dany w r. 1509. syn Iwoni Kunasz
Janczowicz Unichowski, którego synów czterech zostao, ci

od rónych dóbr których nabyli, ju nowe przezwiska przy-

brali, jako to : Jacko Terlecki, Jan Berczaiiski, Pawe Uslrzy-

cki , I Deniian Stcbnicki , tych wszystkich wspomina przywilej

Zygmunta Augusta dany w r. 1553. a w grodzie Przemyskim



ohlalowany w i*. 1590. hy joszeze I \i'\(\iy I<*li bral Prokop, alr

tak on, j''«ko 1 Pawe s/cri/es zeszli. Deiiilaiia I)} lo Irzeeli s\

nów, 31Ikoh»j sterilis , Jan driij^I, Pawe trzeel. Z lyelj Jan
/, Kalarzyn ^fislowsk;^ s|>hMl/l Jdrzeja , ten najprzód zy z

Anastazym Wysoezask;^ , z kiórej hyl syn Jan, lego z Nelire-

heekiej dwaj synowie, Wadysaw regent grodzki Przeniyslki,

i Piotr ezenik Sanoeki , klóreniu Biesiadecka powia syna Ma-
eieja slerilem: Po zejciu Wysoezaskiej pojjj J«^'drzej 2do
voto Annt; Kawieckc-j, z tej mia trzeel) synów Alexandra woj-

skiego Sanockiego, l)y 1G70. z sejmu komissarzem do nsj)o-

kojenia krzywd od Wgier, Conslit. Jol. 27. z^jczy sic hy
doywotnie z Wysoezask , z której synowie, Stanisaw i

Franciszek steriles^ i córka za Clioplekim porucznikiem znaku
pancernego. Drugi syn Jdrzeja z Kowiecklej , Maciej Stani-

saw Ustrzycki, najprzód podsdek Sanocki w r. 1067. Const.

fol. 37. dalej sdzia ziemski Sanocki, pose na sejm 1070. ko-

mlssarz ztamtd do dystryl)uty hiberny, Constitul. fo!. 15. i

1670, do monety srebrnej uoenia, Constil. Jol. 19. dobni

swoje górne Ustrzyki , za królewskie wsi , Jasie , i dolne

Ustrzyki zamieni, w którycli koció farny wystawi, co ap-

probowaa Konstytucya \QQ7 . fol. 37. w r. 1683. juz kaszte-

lan Sanocki, z sejmu komissarz do granic od W^gier, Const.

fol. 12. umar przed rokiem 1692. zona jego Maryanna Brze-

ziska berbu Tr.^by, z której córki, jedna posza za Fellcyana

owczego Podolskiego, druga za Szymona stolnika Halickiego

Wolskicb, synów za trzecb, Wojciecb podczaszy Zydacze-

wskl, i Marcin stolnik Sanocki steiules
,
ja czytam Marcina

stolnika Zakroczymskiego, z sejmu 1678. deputatem do re-

wizyi skarbu koronnego, Constit. fol. 31. trzeci Klemens ka-

sztelan Sanocki , ten z j)ierwszej zony brabianki Franciszki

Tarnowskiej , mia syna Antoniego starost Olszaskiego ste-

rilem^ z drugiej Maryanny Dzierzkowny cborzanki Podolskiej,

syna Jana, ale I ten z Jaowick bezpotomny. Trzeci syn J-
drzeja z Kowiecklej Mikoaj, w r. 1685. stolnik Sanocki, pose
na sejm , ztamtd deputowany do rewizyl skarbu koronnego,

Constit. fol. 8. w r. 1690. juz kasztelan Przemyski , komis-

sarz z sejmu o krzywdy od Wgier, Conslit. Jol. 18. zy prze-

sa w r. 1693. ona jego Anna Birecka, druga Wierzchowska
berbu Korczak, z tej córka Anna, \ino voto zyla z Stanisa-

wem Ossoliskim starost.'^ Piotrkowskim , 2do voto z Siemia-

nowskim Kasprem Teodorem czenikiem Wieluskim , sdzi
Sendomicrskim, Ludwika z Stanisawem Lesiowskim: synowie
za trzej, Jdrzej Wincenty proboszcz katedralny Przemyski,
s w druku te jego ksLzki : Imo. Ilistorya o krucyntach na
wyzwolenie Ziemi witej od lis. Ludwika Maiinhurga Soc.
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JesH
^
po Francuzku napisana^ od Niego na Ojczystyjzyk

przetomaczona 1707. iv Krakowie in fol. 2flo. fn lundein

Hegis Poloniarum Inrictissimi Joannis Ul. Carmen, lib. 5,

in Hvo P^enetiis 1686. 3tio. Troista historya., to jest Pro-

zerpina, Faeton., Achilles^ i z innemi drobniejszemi edy-

cyami y z acisk. Francuzk. i fVoskiego jzyka wierszem

przeoone^ 2da editio w Krakowie }?00. in kto. Ten-le Woj-
ciech Jdrzej Ustrzycki juz opat Mogllnicki wyda History o

herezyi Obrazoborców., i przeniesieniu Pastwa Rzymskiego

do Francuzów, Ludwika Maimburga z Francuzkiego na Pol-

ski przetomaczona w Krakowie in kto \1\1 . Item History
o Schizmie Greckiej z tego Meimburga przettom. w Kra-

kowie in fol. Drug'! syn Mikoaja kasztelana Przemyskieg-o,

Tomasz stolnik Sanocki , starosta Olszaski , tego syn z Dzie-

doszycklej Dominik sterHis. Trzeci syn Maciej Józef kasztelan

Lwowski, marszaek kapturii Lwowskiego 1733. r. wzi to

krzeso po mierci Ignacego Leszczyskiego, na którym umar
w r. 1737. syn jego z Agnieszki Goiszewskiej Bogusaw, poj
Puzyniank starociank Wizk. Pawe trzeci syn Demiana
zrodzi trzeci synów, Jacka, któreg-o od Stebnik zwano Ste-

iuickim , ten z Ann Telenick zrodzi Bazylego Stebnickie-

go , ten z Fenn Terleck, Jdrzeja, Teodora i Piotra Stebni-

ckich. Bazyli Ustrzycki drugi syn Pawa , od którego by syn

Jan , temu Lesiowska powia syna Marcina podczaszego Sano-

ckiego , którego z Pobiedzirlsk syn Jdrzej , najprzód z Ba-
zowsk, po niej z Czermisk zszed sterilis. Dymitr Ustrzy-

cki trzeci syn Pawa , z Katarzyn Kopestysk , zrodzi Teo-

dora, Jana, Bazylego stolnika Przemyskiego steriles. Jerzego,

który dwa razy luby maeskie ponawia, raz z Litysk,
drugi raz z Turzask , synowie jego Jerzy czy Hieronim wa-
dyka Przemyski 1728. i Bazyli, tego z Dzierzkowny zostao

sze synów
,
jeden Mikoaj podstoli Zydaczewski , drugi Ale-

xander podczaszy Liwski, trzeci Jan m rycerscy, wszyscy

steriles , czwarty Stefan , od którego z Turkuowny syn Ale-

xander, pity Bazyli stolnik Przemyski, ten najprzód y z

Teres czysk podkomorzank Lwowsk, po niej z Zielon-

czank, szósty Stanisaw czenik Buski sterilis. Alexander

ostatni syn Dymitra, \mo voto z Unick, 2do roto z Wyso-
czank wcbodzi w kontrakty maeskie, synowie jego, Jan

z Wisock , Bazyli skarbnik Przemyski z Modzianowsk zo-

stawili potomstwo. Franciszek umar 1694. pochowany w ko-

ciele naszym Lwowskim. Zofia Ustrzycka Stanisawa Gumo-
wskiego miecznika Dobrzyskiego maonka. N. mia za sob
Angel Fredrown kasztelank Sanock. N. bya za Alexan-

drem Popiciem. N. za Krzysztofem Popiciem starost Tu-
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czampskiiii. iV. y z Elzble Hoyiisk. Tu przydaj, ze nim
jeszcze dom Usirzycklcli Przestrzaów, w ojczynie naszej

w-niedzlc si poczjj, juz dawniej przedtem pisali si inni z

Ustrzycy, jakom czyta w ksig-acli ziemskich Lwowskici, Mi-
chaa na Ustrzycy dziedzica w r. 1432.

Obszerna wiadomo o tej znakomitej faroilji , umieszczona bdzie
w Dodatku w Tomie X.

CIszacki herbu Baran we krwi i strzaa rozdarta, tak/r,

pó podkowy
,
pisz si z Uszakowa w województwie Smole-

skiem. Z tych by Hrehory Uszacki za Wadysawa czwartej^o

Króla w zamku Lucyskim w Inflantach porucznikiem nad ar-

tyllery, urodzi si z Polemkinowny szlachcianki Smoleskiej,
mia za sob w maestwie Hambenown Inllantk, któremu
za zasug-i wojenne by nadane dobra w InManciech. Kasper
syn jeg^o, by w tyme zaniku Lucyskim chorym, które^-o

za wziciem zamku Moskwa zaprowadzia na stolic, g-dzie lal

dwanacie by w wizieniu. Ztamtd wyszedszy, suy w woj-
sku Litewskiem. Poj w maestwo Korsakown czenikown
Smolesk, z niej spodzi Jana, który z Ostrowsk zostawi!

dwóch synów, Jakóba trukczaszego Inflantskieg-o , który z-
czy si z Kstbock, i Franciszka.

Uszak patrz BLiilikoiiski.
U^iZCloifSki herbu Bocza w Prusiech. Mikoajowi

Uszdowskiemu w r. 1644. zmaremu, a w Chemie pogi*zebio-

nemu nagrobek marmurowy wystawiono , kdy cztery jeg-c*

herby widzie. Jednoroca albo Boiicz , drug-i lepowron,
trzeci abd , czwarty Lubicz.

Uszyski herbu Lubicz , inni ich chc mie herbu
Pobog w Podlaskiem województwie. Foryana z Uszy Uszy-
skiego zmarego w r. 1024. czytaem nag^robek w Mszczono-
wie. Piotr kustosz ucki w r. 1628. a potem dziekan w roku
1648. Stanisaw dziekan ucki 1625. r. szczeg-ólniej dobro-
czynny na kolleg-ium nasze Brzeskie : za biskupa uckieg-o by
na synodzie Piotrkowskim prowincyanym. Acta Synodi. Jan
scholastyk ucki 1648. podpisa pacta convcnta Jana Kazi-

mierza Króla. Jan i Mikoaj w Rawskiem 1628.

Utrato^iski. 3Iaciej Utratowski , dugo w wojsku ko-

ronnem od prowadzc , w rónych okazyach dawszy oczy-
wiste dowody mztwa svyeg"o, w komput synów koronnych po-
liczony na sejmie w r. 1662. Constit. fol. 40.

lliivilliisk Aer^M Rogala.^ w Mazowieckiem wojewódz-
twie. Uwiliska Cecylia Adama Stpkowskiego maonka. LTwi-

liwski Krzysztof w województwie Ruskiem
,
podpisa elekcy

Jana IIL Jan w ziemi Czerskiej 1632. Marcin w Kujawskiem
1697. Jedna to familia z oskiemi.
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ITzauietcki* Jan skarbnik Slarodnhowski w ksiczlwie

Zniudzkloni podpisa elekcyji Jana III. tak go |)iszjj Uzamecki.

Za czYlaleni Uzenieckiej^o w wojewódzlwie Witebskiem, pod-

wojewodzego Witebskiego.

1. zo^^sfei^ w W ileskiem województwie. Adam Uzo-
wski podpisa elekcy Wadysawa IV. Lenart pods«;dek Wo-
kowvski , dóbr Sidorki naby od Jana Podoiea.

W.
%l^aczeivsk.i» Waczewski Jan sekretarz królewski z

sejmn 1611. do ustracyi dóbr królewskieh w Wielkiej - Pol-

szcz naznaczony. Conslit. foL .36. N. W^aczewska zona Jana

Taranowskiego koniuszego Przemyskiego. Papro, o herb.

fol. 331.

lvl^aczkotvsRi herbu Jastrzbiec, w czyckiem wo-

jewództwie.

^Vaflaszyiiski herbu Jastrzbiec- w powiecie Starodu-

bowskim. Jan Wadaszyski podpisa eekcy Jana III. Króla.

l^adoi¥Sl4i herbu Ostoja , w Krakowskiem i Lubel-

skiem województwaeb z Wadowa. Wacaw Wadowski mz
rycerski

,
pierwszy si z Krakowskiego przeniós w Lubelskie,

lam z Kisielisk spodzi syna Jana, ten z Ann Dmuchowsk
\%^ojcieclia , dowiadczonego onierza, który na Tatarów z

Cbmieleckim wojownikiem serdecznie nacierajc, poleg na

placu. Jana, którego w okazyi pod Cbocimem za Zygmunta III.

zabito. Krzysztofa, i ten od Tatarów zgin. Tomasza, który

w Niemczech przeciwko Szwedom i Gustawowi wojujc, zszed

z tego wiata. Jakób i to mz rycerski , z Anny Stoiiiskiej pi-

sarzowny ziemskiej Lubelskiej, synowie jego Felix, zona jego

Stocka , Stanisaw od modoci na rycerskiem polu zasuony^
zona jego Krystyna Wystpowna.

W A D W I C Z HERB.
Tarcza tego herbu wzdu lini na dwie czci powinna

by przedzielona, po prawej stronie ma by(5 ryba morska biaa,

w czerwonem polu
,
po lewej ryba czerwona w biaem polu,

obiedwie ryby gowami do góry, ogonami na dó, tak jednak,

ze i gowami i ogonami od siebie odwrócone, jak gdyby kada
z nich pó cyrkuu przyduzszego figur na sobie wyraaa

:
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ryby za s morskie, na hemie jedni kad pi piór strusicli,

drudzy pawi o^on ; tak len ierb opisuj Bielski fol. 283.

Papro, w Gniazdzie foL 800. i 1173. O Aerb. fol. 509.

Okol. om. 3. fol. 265. Klejnoty fol. 87. Bardzo temu po-

dobny jest iierb, którym si zaszczyca ksicztwo Barskie w Lo-

laryngji, tylko e obiedwie ryby s srebrne albo biae, w czer-

wonem polu, potem ze miasto linjl dzielcych te ryby, kad
dwa miecze, jeden prosto z góry, pod nim drug^i na dole, take

drug-ie dwa miecze
,
jeden z boku jednej ryby , drugi z dru-

j^ieg-o. Lib. 6. Ciuitat. Orbis fol. 8. Petrasuncta cap. 56.

drugi podobny temu herb opisuje, w którym tyme ksztatem,

ale bez linji we rodku s dwa Pstrgi, jest to zaszczyt familji

Montbellarcyuszów. Dwa za ososie na tarczy lz figur, jak

tu widzisz uoone , nosi dom Salmeorów we Francyi , wedug
tego Pelrasancta. Papro, o herb. fol. 600. powiada, e
pod Grunwaldem w owej pamitnej wygranej Króla Jagie
nad Krzyakami, midzy inszemi w tej batalji chorgwiami za-

branemi, wzito te i kommendora Kowalewskiego, na której

byy dwie rvbv czerwone , gowami i ogonami z sob si sty*

kajcc w niejaki cyrku. Tene Paprocki w Gniazdzie pocztki

tego herbu z tej okazyl wywodzi. Rycerz, prawi, Wadwicz na-

zwany, od Bolesawa Krzywoustego po dwakroc w legacyi wy-

sany, gdy z powtórnej powraca, nawanoci morsk na dno

pogrony, zgin; w nadgrod którego zasug ten monarcha

sukccssorom jego ten herb nada: w poledniejszej jednako
herbach ksice twierdzi , e ten herb przybysz z Niemiec do

Polski, jako z tego co si dopiero wyej mówio, snadnobym
i ja z Paprockim konkludowa, e nie w Polszcz len herb

urodzony, ale do nas przyniesiony. Dugosz o familiantach

tego herbu powiada , e s f^iri reci et fnodcrati. Z tego

domu wspomina iene autor Hana z Dbrowy Wadwicza, który

Tom L\. 14
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w okazy! z Edyg' hetmanem Tatarskim poleg z innemi na

placu w r. 1399. Jan Myk z Dbrowy wystawi swoj clio-

rg^iew do potrzeby pod Grunwald, Bielski fol. 296. a pod

czas samej batalji by naznaczony do stray samego Króla Ja-

g-iea. Piotr Mondygier pierwszy ten herb z Litewskich Pa-

nów, na sukcessorów swoich otrzyma na sejmie Hrodelskim

w r. 1413. Biel. Papro. Stryjków, i tak si tam w jego po-

tomkach rozpleni, ze prawie w Polszcz zniknwszy, tam je-

szcze kwitnie : patrz Myk.

Adamkowicz^
odziaa^
Matyaszewtcz,

Miyk,

Her how n i.

Montygierd^
NaruszeivicZj

Roski,

Stankiewicz^

IF^sawski.)

If^oczek,

f^iruowicz Bo-

husz.

WA GA HERB.

Okolski tom. 2. fol. 439. tak ten herb opisuje : krzyz^

prawi, by powinien podwójny, na którym ksiyc nie peny^

rogami na dó obiema obrócony, pod nim linie tak s uoone
i powizane, e trzy tryanguy wyraaj, midzy tryang-uami

dwiema u spodu s trzy wrby: pole tarczy niebieskie, to Okol-'

ski, atoli drudzy tak ten herb ksztatuj, krzy jeden nie pod-

wójny kad, na nim ksiyc wyej opisany, pod nim Waga
na ksztat litery W , tak e od rogu jedneg-o litery W do dru-

giego jest linia wycigniona, która obadwa koce spoj, ko-

niec te krzya przez t lini przechodzi i opiera si na rodku
litery W, w polu czerwonem, na hemie trzy pióra strusie.

Tym si herbem piecztuj Pociejowie iNiepokojczyccy wksi-
ztwie Litewskiem , atoli ci poledniejsi midzy dwiema ang-u-

ami u spodu przydaj trzy Wrby , od g'óry co raz to mniej-

sze. Koja. in MS. Wag e wiele domów w cudzych krajach
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zaywaj, wiadkiem jest Petrasancta cap. 8. fof. 651. I

owszem ten autor powiada cap. 3. ze Kappadojczykowle wag;<;

za herb whisny iiaro(lo\> I s\> eimi przywaszczyli. Pocztek te^jj-o

Ijcrhu , nic pewnIejsze<>-o ze od ksit Ruskich pocliodzi a to

za heroiczne jakie dzIeN», z jakiejhy jednak okazyi, wicej si
domylaj niektórzy z Okolshim, nieli ehy miao pozoru do

prawdy.

Póniejsi autorowie
,
jako nale.jcych do herbu tejjo podaj

:

Abramowiczów , — liorzeniowskicJi , — Wagów.

1V^leszyu$ki herbu Jelita^ w Wielkiej - Polszcz.

Przymawia mi tu /futor Ksii/ii Specimen Historiae Polonae
Criticae pag. 1 17. zem Ich do te^o herbu pocign, ale nie-

winnie: bo to jest pewna ze Wgleszyn czyli W«;gleszyn zda-

wna w dziedzlciwie Jelitczyków chodzi, co pozna z JJ/agos z a

Historyi w r. 1380. gdzie pisze lib. \0. fol. 42. o Floryanie

z Mokrska, herbu Jelita, biskupie Krakowskim, ze w ojczynie

swojej Wg^leszynle koció wymurowa , toz znajdziesz i u

Starowol. in J^itis Episcop. Cracov. pod tyme Floryanem

i u Papro, o herb. fol. 193. Wstpi ten Foryan , wedug
Dugosza Histoi^yi \VA katedr Krakowsk, w r. 1366. zszed
z niej do grobu w r. 1380. z teg-o wnie potrzeba, ze to je-

dna linia bya tych, co si z Mokrska, i tych co si z Wgle-
szyna pisali : potem tene Dugosz iv r. 1407. Historyi swojej

lib. \0. fol. 185. gdy pisze, ze Tomasz z Wgleszyna zamku
Drahimsklego doby szturmem , wyranie o nim tak mówi :

Thomas de fVgleszyn dictus Koilerogi de domo Jelitonum^

Castellnnus Sandomiriensis et Capitaneus Majoris Poloniae:

to dziwna, ze ten autor ksiki, wielki i mdry praat, cytuje

na marg-lnesle tez kart Dugosza, a ztemwszystklem na mnie
wali, jakbym Wgleszyskim herb Jelita nie susznie I bez

fundamentu podrzuca. Insi za historycy nasi , oczywicie o

tern wiadcz , ze ci W^gleszyiiscy byli synowcami tego Flo-

ryana biskupa, nie siostrzecami, jako chce J. W. I. Ks. Za-
uski fol. 33. bo Kromer^ litórego ksig 14. przytacza Pa-

procki o Iierb. fol. 194. tak mówi: Domaratus Castellanus

Posnaniensis^ quijam Praefectus Majoris Poloniae esse de-

sierat^ successore accepto f^englesinio Floriani Episcopi

Cracovie?isis Jratris filio etc. Bielski takie fol. 264. syno-

wcem go zowie tego Floryana , toc jeeli Floryan stryj by
Jelltczyk, musieli hyc i synowcowie jego. Ale chobym po

sobie autorów adnych nie mia: dosyby mi skutecznie po-

winna wywiadczy fundacya legoz Tomasza, któr w r. 1404.

za approbacy Bonifacego Papiea , za przywilejem Króla Ja-

gie, w tym roku danych, uczyni w Bydgoszczy, ile starosta

tego miejsca 00. Karmelitom, kdy z erckcyi tego kocioa
14-
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pokazuje su; : ze len Tomasz z Wfjgleszyna by herbu Jelita,

nie Godziemba, umar wedug' Bklsfuego f. 289. w r. 1409.

i frasunliu , ze jego burgrabia podda Bydgoszcz Krzyakom-
By i rzeci , Mikoaj, o klóryeb czylaem gdzie te wiersze:

Inde Peregrinus ,
quo Magna Polonia fjuondam praeside

tuta stetii ^ Tliomnsue et honore celebris Nicoleos. Na Pa-

prockim i Okolskim trudno si w tym punkcie zasadza: bo

wprawdziec do lierbu Godziemba na jednem miejscu pocijjgajjj.

tego Tomasza, atoli na drug-iem tak Tomasza jako i Peregrina

j)od herbem Jelita kad, co si im czcsto traRa , i w inszvch

domach.

^Vj|Slifeowsli herhu Brochwicz., atoli od tych wszy-

stkich , którem pooy w drugim tomie, odmienny: bo tar-

cza tego lierbu powinna hyc szachowana od prawego boku w
pó na lewy na ukos, z tej szachownicy ukonej, pó jelenia

szarego , niby z niej wyskakujcego , tego widzie w modrym
polu, w hemie powinien by pawi ogon, tak g-o opisuje 31S.

o Familiach Pruskich^ którym si piecztuj Wglikowscy
Sztentynowie w Prusiech

;
jam go inaczej widzia w Bydgo-

skim 00. Bernardynów kociele, kdy z muru o trzech blan-

kach prostego pó jelenia w praw tarczy wyskakuje , na he-
mie ksiyc obiema rogami do góry, nad nim trzy gwiazdy

podle siebie. N. W glikowski z modu rycerskim chlebem si
bawi, potem osiadszy w domu , spodzi Pawa dworzanina

królewskiego, ale ten modo znikn. Jdrzej Cecylji Renaty

Królowy Polskiej dworzanin , którego dziad wielkiemi w Szwe-

cyi dzieami, ojciec na dworze Zygmunta znaczneg^o ku tem^u

Panu zasugami wsawieni, umar w r. 1639. w Wilnie u S.

Jana pogrzebiony, co z jego nagrobku wypisa StarowoL iu

Monum. Jan Wglikowski, gorliwy przy prawach i wolno-

ciach ojczystych , miecznikiem ziem Pruskich zszed z tego

wiata w r. 1650. pochowany w Bydgoszczy u 00. Bernardy-

nów, ile e na ten czas by dzierawc starostwa wieckiego,

mia za sob Raczysk córk Zygmunta surrogata Nakiclskie-

go. Walentyn mia za sob Rejmanown starociank Kwi-

dzysk, Stanisaw Chrzstowsk herbu odzi. N. sdzia

ziemski Czuchowski Kitnowsk. N. Wglikowska Wojciecha

Biaachowskiego. ]\. Ciecholewskiego. N. Chrzstowskiego ka-

sztelana, maonki; Mikoaj w zakonie naszym rzdzi kolle-

gium Brzeskie, ycie zakoczy w r. 1727. w ucku. N. bya
7<a Wojciechem Siedleckim. Eberbard wyda do druku w Li-

twie ksik 1621. in hto Osterberg.

W9i^likev herbu LeWy j)owinno by Lwa poowa, z muru
wychodzcego, a w przednich apach lili trzymajcego, hemu
co na nim, i koloru tgrczY, i inszych symmetryi do tego herbu
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f»|»is:inia suz.-jcycli nie wymzoin). Barlfomioj Wagner, mia la

sol).'} Baihai'*; de Linda (sioslea podoiino jego Anna Marya,

\mo voto '/ya, z3Jieliaeni Pierzeh sjjdowyin ziemskim Czeze-

wskim, 2f/o z Jerzym Piulwelsem , 3^/o z Kemigianem Dem-
biskim, córka jej liari>ara z Pierzeli .spodzona, wydana za

Zygmunta (jloueliowskiego , by len Zygmunt bi'at Abrabama
starosty Sl(;zyckIejro i Wilickiego). y4cla Petricou. Tribun.

1637. Acta Starogard. 1636. Tego Bartomieja córka Ma-
ryanna Pierzcbowa i syn. Godryd, Acta Skaiszew. 1642.

zczy si doywotnie z Adolet Krokowsk, spodzon zW ej-

herowny, stryjeczn siosti' Ernesta Krokowskiego, s<»dziego

ziemskiego Puckiego. ^Icta Skarszevien. 1660. z tej spodzi
córk(; Maryann Floryanowi Loka zalubion, sdowemu ziem-

skiemu Czczewskiemu, i synów dwócb , o dwócb imieniacb,

Jerzego Ernesta bezpotomnego , I Jana Mikoaja, ten wprzg-
szy si w doywotnie zwizki z Lokown, wspomnionego Fo-
ryjma Loki córk, ale z inszeg"o oza spodzon, mia z niej

córk Biaocbowsk, i syna Adama, temu pierwsza zona Cie-

cboewska, sdzianka ziemska Czczewska, siostra rodzona tej,

co bya za Kazimierzem Graewskim, powia syna Jana, który

w Bydgoszczy w zakonie naszym ycie skoczy , drug-a za
zona Katarzyna Dziewanowska , ukasza pisarza zlemskieg-o

Podolskiego córka, dwócli mu synów zostawuje, Jdrzeja Soc.

Jesu i Ignacego , który zalubi sobie Konstancy JLaszewsk,

synoyyic suflFragana \Varmiskieg;o : i inszyci jeg^o braci, któ-

rej siostra rodzona Ewa posza za Piaskowskiego sdoweo^o

wieckiego.

^Vaglier. N. Wagner w wojsku Polskiem zasuony
;

dla mzlwa swego nobilitowany na sejmie 1662. r. Constit.

fol. 40.

^Vgrodzk.i herbu Rogala , w ksiztwie Mazowie-

ckiem, Stanisaw Wgrodzki podsdek ziemi Zakroczymskiej,

poborca w roku 1683. Constit. fol. 22. N. mia za sob Ew
Izbisk. N. podczaszy Zakroczymski pose na sejm 1724. r.

Adam miecznik Zakroczymski.

N. Wgrodzki podczaszy Zakroczymski z pierwszej ony Oborskiej

spodzi Adama pisarza ziemskiego Zakroczymskiego; z drugiej

N. synów piciu. — Krasicki.

IW S|gro^VSl4 hei'hii BcJina , w województwie Ra-

wsklem. Jan de Wgry Wgrowski najprzód podsdek 1514,

potem sdzia ziemski Iawski, którego siostra Magorzata Mar-

cina Lipskiego berbu ada, maonka. Wojcieeb zakonu Cy-

stei-eyeskiego. Marcin mia za sob Katarzyn Leszczysk
berbu Belina. >Valentyn , Konstantyn, siostrzeniec Samuela

]\adolskiego , starosty Tczewskiegfo wyda do druku : Novi ho-
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noris gratulationem Stefanowi Gbickiemu wojewodzie^
czyckiemu 1639.

^ValiaiiOlvsLi ^ w Brzeskiem Litewskiem. N. Walia-

nowski , zona jego Siemaszkowna. Fellx i Jan
, podpisali elek-

ey Wadysawa IV. w r. 1633.

^Val. N. Wal chory Grodzieski, pose na sejm 1724.

Józef Wal
,
pose Grodzieski na konwokacy 1733.

Konstytucy sejmu r. 1658. Jau Walii radny miasta Gdaska do

Indygenatu przypuszczony. — f^ol. Leg. IV. f. 567. — Krasicki.

\¥9\^\\sU\ herbu Trby \mo^ w Bezkiem wojewódz-

tAvie i ziemi Przemyskiej. Waleryan Walawski 1678. otarz

S. Krzya w kociele Karmelltaskim Przemyskim wystawi,
z herbem swoim Trby Itwo, zona je^o Odrowzowna. N. za

towarzysz pod znakiem usarskim suc, w okazyi z Kozakami
pod Starem , ranny, w r. 1638. Okol. Diarium. Konstantyn

i Franciszek 1692. Konstantyn Jordan Walawski, mia za sob
Zofi Lipsk skarbnikown Bezk, pozosta wdow po An-
tonim Skarbku kasztelanie Halickim. Zygmunt w zakonie na-

szym umar we Lwowie 1671.
N. Walawski w ziemi Sanockiej w r. 1781. czeuik Sanocki, dzie-

dzic wsi Olszanki, mia za sob Przeczkowsk sdziego grod,
sanockiego córk. — Krasicki.

WALBACH HERB.

Wzdu tarcza lini przedzielona
,
po prawej stronie tar-

czy, powinien byc kozie, na skale w praw tarczy biecy,
po lewej stronie tarczy przy linji samej rzeka wzdu prosto

pynca , kozie powinien byc w polu ótym
,
pola za teg-o,

które rzece przylege zostaje, koloru autorowie nie opisali *), na
hemie pawie pióra, tak go opisa Okol. toni. 3. f. 267. gdzie

przydaje , e ten herb z Niemiec do Polski wniesiony , a MS,
JKs. Rutki domyla si , e ten herb nabyty za przemylny

*) Podug niemieckich lierbarzów, lo pole powinnoby czerwone.— P. IV.
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przodka domu teg-o fortel, którym wojsko z j)omi(;dzy g-ór i

rzek einione z cikiego razu szcz(;iivvie wyprowadzi: zwano
przedtem tak rycerzów, jako I herb sam Wolbock, z których

jedni osiedli w Mazowszu, drudzy w Litwie, inni na Podolu.

Trzech albowiem bvlo braci, Jan, J<*drzej i Jerzy. Z tych Jan

podwojewodzy Warszawski w obozie zasuony, zostawi trzech

synów, Bartomieja, Ludwika i Wawrzeca w Czerskiej ziemi.

Balcer w Lubelskiem województwie osiad , synów tam spo-
dziwszy Stanisawa i Jana, by ten Balcer brat rodzony Jana.

J<;drzej brat stryjeczny do ksii^iztwa si Litewskieg^o wyniós,
od którego byo potomstwo. Jerzy na Podolu wojujc prze-

ciwko Turkom , tam si«; gniedzie pocz.
1WalcerO¥«'Sk.i herbu Itotmicz na Szlsku, wiadczy

o nich Paprocki in Strotnat.

1Vale^vsk.i herbu Roch 2</o, albo Kolumna , w c-
czyckiem województwie i indziej. Laszek Walewski wr. 1382.

podpisa konfederacy W^ielkopolsk nJanuszowskiego w Siat.

fol. 74. Byo dwóch braci, Jakób , który si oeni z Kocie-
leck wojewodzank Brzesk Kujawsk, i Mikoaj , który take
poj Kocieleck siostr rodzon pierwszej , obiedwie spo-

dzone byy z Bochotnickiej wojewodzanki Lubelskiej herbu

Dbno. Jakób zszed bezpotomnie , Mikoaja zostay si dwie

córki wedug Paprockiego : Anna Wincentego Dunina z Uja-

zdu, stolnika czyckieg-o, Elbieta Jana Bedowsklego, ma-
onki, i syn Adam kasztelan Elblski, starosta Osiecki, z tym
tytuem by komissarzem od Króla Stefana do miasta Gda-
skiego, na odebranie od niego przysigi w r. 1577. zszed z

tego wiata w r. 1587. zczy si by doyyyotnie z Firlejown
wojewodzank Rusk, która mu dwie córki i piciu synów po-

wia. Z tych jeden , imienia jego nie kadzie MS. Konopat.

mia za sob Dorpowsk herbu Junosza, z któr dobra Dor
posz Rybieniec, Mgowo , Cersk, i insze, weszy byy w ten

dom , atoli syn jego Adam starosta Nakielski
,
pojwszy Pa-

dnieyysk z Czarnkowskiej urodzon, bezpotomnie wszed do

grobu: w Kijowskim kociele na Chemiskiej, jest Grab-

Kztyn przed wielkim otarzem tej z Dorpowskich ^Valewskiej.

Okolski czterech braci rodzonych kadzie, wprawdziec tego nie

powiada e byli synami Adama kasztelana Elblskiego przecie

e Adam kasztelan Sieradzki , by synem kasztelana Elblskie-

go, to ztd wnosi trzeba, e i drudzy; Adam ten najprzód

podkomorzym by Sieradzkim, posowa na sejm 1020. ztam-

td deputatem stan na trybuna fiskalny, Constit. fol. 9. te
poselsk funkcy sprawowa 1621. Constit. fol. 18. i 1623.

Constit. fol. 5. i 1627. Constit. fol. 8. wstpi potem na

krzeso kasztelanj i czyckiej, z którym tytuem zapisany do
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zapaty odu, wojsku Polskiemu, koniissarzem w roku 1629.

Consit. fol. 16. drudzy go i Sieradzkim chc mie kasztela-

nem, co cliyhaby byo po r. 1632. przybra by sobie w doy-
wotni Iig<; Elbiet Koniecpolsk podkomorzank Sieradzk,

z któr byo dwóch synów, Marcin z Konstancy Szczawisk
wojewodzank Brzesk Kujawsk bezpotomny, i Jan Franci-

szek z Walewic Walewski stolnik Sieradzki : ten mode lata

swoje na dworze Ferdynanda Cesarza polerowa: dalsze w obo-

zie z Koniecpolskim hetmanem, mz z Bogiem zczony, dla

lego zawsze na stole u niego krucyfix, a z nim i pami(5 na

Boga we wszystkich procederach bya. Bywa posem na sej-

my, i deputatem na trybuna koronny, wszdzie nieprzeama-

nego przy susznoci statku , koció Buczkowski znacznie i

argentery i kaplic murowan, blach pobit, i apparatami

drogieml ozdobi, fundacyi przyczynieniem ubogaci. By pod-

czas kapturów marszakiem i sdzi: do skarbu Rzeczypospo-

litej koniissarzem. Do Wiednia po Cecyli Renat z Donhof-

fem wojewod Sieradzkim posem : do Czstochowy i age-
wnik czste peregrynacye odprawowa , w lat siedmdzlesit i

dwa ycia , mier go zabraa ; trzy razy luby maeskie po-

nawia, pierwszy raz z Borzewick, z tej by Marcin infuat

aski , kanonik Gnienieski , sekretarz królewski , drugi raz z

Petronell Bykowsk kasztelank Sieradzk, z tej by syn Sta-

nisaw porucznik u Warszyckiego wojewody Sendomierskiego,

i chory Sieradzki, z sejmu 168.3. komissarz na uspokojenie

pogranicznych dyfferencyi od Szlska. Constit, f. 13. Joanna

Zapolska podkomorzanka Sieradzka spodzia mu syna Jana

stolnika Sieradzkiego i porucznika : trzeci raz , z Konstancy

Bogumi Zapolska starociank Dybowsk, z której to po-

tomstwo. Przemysaw opat Bledzewski 1696. Alexander (zda

ml si chory Sieradzki, po którego mierci zona jego Ma-

rvanna Tomicka kasztelanka Wieluska, ponowia luby z Woj-
ciechem Walewskim, z obiema jednak ya stertlis). Franci-

szek trzeci syn z Konstancyl Zapolskiej , z Katarzyny Mczy-
skiej , synów jego trzech zostao. Stauisaw owczy

,
podsta-

roci i sdzia grodzki Sieradzki , Jan miecznik Sieradzki , i

Zyo-munt. Marcin drugi brat Adama kasztelana czyckiego,

najprzód chory, a potem podkomorzy Sieradzki w r. 1633.

pod interregnum obrany, co approbowaa Konsytucya f. 50.

mia za sob Jadwig Remblewsk, z której by syn Piotr pod-

komorzy Sieradzki. Jan trzeci brat: czwarty Rocisaw, oba-

dwa poleru wielkiego w naukach i w ojczyzny Interesach. Hie-

ronim owczy czycki, którego syn Jan na wojnach Moskie-

wskich I Inflanlskich , yylclkiego mztwa, temu w roku 16^iO.

zmaremu , osierocona przyja dozyw«»tnia Katarzyny z \'V II-



Walewski. *^17

kanowa Wilkanowskiej nagrobek w owiczu wystawia. Sta-

roiuol. in Monum. Slefaii kasztelan Spicimlrski z sejmu ICOl.

koniissarz do granic od Szhjska. Constit. fol. 25. Wojciech

kasztelanie Spicimirski, zona jego Konstancya Gorzewska herbu

Zaremba, syn z niej Jan, dr-ugi Krzysztof 1700. Adam Wale-

wski kasztelan Inowodzki, z sejmu 1083. koniissarz do uspo-

kojenia granic od Szhjska , Constit. f. 13. zona jego pierwsza

Lasocka, z której syn Jdrzej 1692. druga Kurdwanowska ka-

sztelanka Zawichojska. Zygmunt kasztelan Rospierski, starosta

Wartski , dziedzic na Ruszczu 1701. mia za sob Maryann
Koniecpolsk wojewodzank Parnawsk, z tej synowie Alexan-

der starosta Wartski pose na konwokacy 1733. zona Wi-
ktorya Bykowska, drugi Franciszek, zona jego Dbska 1725.

siostra Justyna. Konstantyn kasztelan Konarski w czyckiem
województwie 1696. synowie jego Zygmunt i Franciszek. Ka-

zimierz kasztelan Spicimirski, zona Radoliilska. N. podkomorzy

czycki, zona Helena Tarnowska. N. kasztelanie Spicimirski,

zona 3Iczyiiska. Jan podstoll Sieradzki pukownik usarski,

zona Myclelska. N. kasztelan Rospierski *) , zona Katarzyna

Mycielska wojewodzanka Sieradzka , z której syn Fellcyan i

córka Franciszka. N. mia za sob Zofi Mczysk siostr

Katarzyny, która ya z Franciszkiem Walewskim. N. poj
Zofi Zapolska córk Zygmunta kasztelana Wieluskiego. N.

Walewska Alexandra Zaleskiego referendarza koronnego. Bar-

bara Wacawa Leszczyskiego wojewody czyckiego a po

nim Michaa Lasockiego podkomorzego Wyszogrodzkiego.

Helena Stanisawa Grabskiego. N. Jdrzeja Gbockiego wo-

jewody Rawskiego. Barbara Michaa Walewskiego podkomo-

rzego Wyszogrodzkiego, maonki. Józef kasztelanie Brzeziski

z Grabsk. N. z Katarzyn Lanckorosk starociank Nowo-
miejsk, weszli w kontrakty maeskie. W^alewska matka

Warszyckiego Michaa wojewody Sendomierskiego i starosty

*) Z dowodów familijnych okazuje si e mia imi Wojciech. —
W ogólnoci oprócz wymienionych tu dygnitarzy , byo jeszcze

wielu innych w tej familji, jakolo: Józef Kolumna Walewski

wojewoda czycki i ?.ona jego z domu Gr^ab-ska , syn take Józef

póniej kasztelan czycki, ten zalubi Ludwik IFo/cw-sAya wo-

jewodzank czyck. Anastazy Kolumna Walewski, póniej

szambelan dworu Króla Polskiego Stanisawa Augusta, pose na

sejm w r. 1776. kawaler orderu S. Stanisawa, by owocem tego

maestwa. Ten mia za on Joann z Puawskich i z niej syna

Xawercgo, który w r. 1793. na sejm Grodzieski poselstwo

z województwa Woyskiego sprawowa. Synem Xawerego i

Maryanny z Wndziuskich jest dzi yjcy Kazimierz Wale-

wski. — Jan chory Szadkowski. — Stefan stolnik Szadko-

wski. — Micha wr. 1791. wojewoda Sieradzki. — P. /F.
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Potrkowskieg^o. Jan mia za sob Fellcyann Ligziank*, z tej

synowie, Kazimierz i Wadysaw. Alexandra Walewska mie-

eznikowna Sieradzka bya za Janem Marcinem Romerem plsa-^

rzem g^rodzkim Nowomlejskim.

Z synów Zyfijmunta Walewskiego kasztelana Rospierskicgo, star-

szym by Franciszek , czowiek surowego cliarakteru i bogactw

niezmiernych, podpisywa si zawsze: centum nillarum haeres.

0''romny swój majtek na Ukrainie sprzeda Lubomirskim. Mia
trzy ony : pierwsz Cecyli z Lubrahca Dbsk herbu Godziemba,

drug hrabiank Frankenberg , trzeci za Teodor lValewsk

herbu Kolumna^ wojewodzauk czyck córk Józefa. Z pier-

wszego maestwa zostawi syna Alexandra, który póniej by
chorym Piotrkowskim , z drug on y zaledwie pó roku i

adny('h z ni nie mia dzieci , trzecia ona zostawia mu trzech

synów, to jest: Xawerego, póniej chorego Ostrzeszowskiego,

Stefana póniej chorego Radomskiego i Tomasza. — Ale-

xander chory Piotrkowski, syn Franciszka i Cecylji Dqbskifj\

poj w maestwo Elbiet z Kurozwk Mcisk herbu Poraj,

podstolank Wielusk i z niej mia trzech synów: najstarszy z

nich by Józef czenik Sieradzki, modszy 3Iicha, szarabelan

przy rólu Stanisawie Augucie, najmodszy Daniel upodoba

sobie w stanie duchownym i by archidyakonem Gnienieskim i

kanonikiem Krakowskim. Czowiek wysokiej cnoty i znakomitych

zasug, które najwicej, jako prezydent trybunau koronnego w
Rzeczypospolitej pooy. — Józef czenik Sieradzki syn Ale-

xandra chorego Piotrkowskiego zalubi Paulin Radolisk herbu

Leszczijc wojszczank Kalisk i z niej dwóch synów po sobie zo-

stawi, to jest: Alexandra i Wincentego oraz córk Lu-

dwik zalubion Józefowi Niemojewskiemu herbu fVieruszowa,

który za czasów ks. Warszawskiego poselstwo na sejm sprawowa.
— Alexander Kolumna Walewski, starszy syn J óze fa , dotd

yjcy, rzeczywisty tajny radca Pastwa Rossyjskiego czonek rady

stanu" i prezes heroldyi Królestwa Polskiego, kawaler wielu orde-

rów, by w r. 1811. i 1812. marszakiem powstania Krakowskiego,

sprawowa kilkakrotnie urzdy obywatelskie. W r. 1819. miano-

wany senatorem kasztelanem Królestwa, w r. 1832. hrabi, z do-

daniem pó ora Cesarstwa Rossyjskiego w herbie
,

jak to obja-

nia rysunek, to jest : Tarcza wszerz przedzielona, w dolnem polu

niebieskiem kolumna srebrna z koron , w górnem polu ótem pó
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ora dwugownego czarnego z koron; nad tarcz, z korony hra-

bioskiej wyyhodzi p(')l Lwa, który w prawej przedniej apie miecz
trzyma. — Zonajego Tekla lValewska herbu Iwlumna^ córka Michaa
i Salomei z Psarskich, bezdzietny, tytu lirabioski dziedzicz po nim
synowcowie o których niej. — Wincenty Kolumna Walewski,
modszy syn Józefa , by kapitanem w puku husarskim wojsk

ksicztwa Warszawskiego, zakoczy vcie modo w roku 1819.

zostawiwszy z Konslancyi HalewskioJ córki Bogumia kasztelanica

Spiciniirskiego , dwóch synów, to jest : Mikoaja i Konrada.
— Mikoaj hrabia Kolumna Walewski starszy syn Wincentego,
dzi yjcy, poj w maestwo Tekl\^ Masowsk^ i z niej ma
syna Wincentego i dwie córki. — Konrad hrabia Kolumna
Walewski, take yjcy, kamerjunker dworu N. Cesarza Ros-
syjskiego i Króla Polskiego , zalubi Ludwik^' lirabiank Po-

iock(f, c(')rkc zmarego Stanisawa hrabi Potockiego senatora wo-
jewody Królestwa i generaa piechoty wojsk Polskich i Maryanny
Górskiej, z tego maestwa jest syn Stanisaw i córka Marya.
— Alexander Kolumna Walewski starosta Wartski modszy
syn kasztelana Rozpirskiego i gowa drugiej linji Kolumnów Wa-
lewskich , zalubiony by jak si wyej rzeko z Wiktory Jaxa
Bykowsk herbu Gryf '\ z tego maestwa zostawi syna Sta-
nisawa najprzód stolnika Sieradzkiego a póniej kasztelana Spi-

cimirskiego. Ten Stanisaw mia on Konstancy Jordanown
herbu Trby i z niej syna Bogumia, który póniej by posem
na sejm czteroletni. — Bogumi Kolumna Walewski kasztelanie

Spicimirski, zostawi z Józef Wzykown dwóch synów dzi y-
jcych , to jest: 3Iichala i Stanisawa oraz córk Konstan-

cy , Wincentemu Kolumnie Walewskiemu zalubion o której

wyej. — Z dokumentów familijnych.

^VaIiclLi herbu ada , w województw ie Rawskiem,
Kazimierz Walicki podpisa elekcy Jana III. Króla. N. zona

jego Katarzyna Kruszyska, z niej syn Marcin. Micha mia za

sob Ró ^Yarikowiczown podczaszank Smolesk, by obo-

nym Miskim. Jakób Walicki altarysta Kodeski, wyda do

druku , History o Obrazie Kodetiskim Cudownym Najw.
Matki ^ w Toruniu^ in kto 1720.

Dom Walickich , staroytny, ma swój pocztek od dawnych przod-

ków swoich , w ksiztwie Mazowieckiem , ziemi Czerskiej
,
jako

opiewa dokument oryginalny, nadawczy, na Waliskach, roku

1436. fei^a guinta post octavas Epiphaniae in Nowygrod. Jan

starszy i Bolesaw syn ksita Mazowieccy, urodzonym An-
drzejowi, Michaowi, Maciejowi, i Michaowi, braci

rodzonym, dziedzicom na Koponie^ nadali, i darowali, wiecznemi
czasy, dwadziecia wok miary Chemiskiej, Waliska nazwane,
przy granicach Latowicz^ Piaseczna i Syrznia , w powiecie Czer-

skim, któremi wokami, ci bracia, równo podzielili si. Powtór-
nie w r. 1438. feria quinta proxima post Festum Sanctae Catha-
rinnc yirginis , druga donacya uczyniona, przez tego ksicia
Bolesawa, Michaowi, Andrzejowi i Mikoajowi bra-

ciom rodzonym de Copona, na inne dwadziecia wok, miary Che-
miskiej fTa/iska zwane. Póniej take w roku 1496. Micha
z liopnny czenik Warszawski, na zjedzie Czerskim Mazowie-
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ckioi podpisa si. Stat. Masovia fol. 110. '\ fol. 137. Rzeczeni

dawni przodkowie, dziedzice Kopany., po uczynionych midzy sob
dziaach, jedni Kopaskiemi, drudzy Walickienii nazwani, —
Z tych w póniejszym wieku : Jan na JFaliskach adzic Wa-
licki podwojewodzy Rawski, niegdy Daniela i Zo{"\\ Niedobz/l-

sk/ej lierhu Boiwza syn , z Zofi Nonioiniojsk herbu Rawicz skar-

bnikown Sochaczewsk, niegdy Marcina Nowomiejskiego, i Ewy
Olszewskiej córk, spodzi Kazimierza, który by stolnikiem

Rawskim ; ten z Ann Komusk herbu Lis skarbnikown Czer-

sk , Jana z Katarzyny z Suffczyskich maonków córk , mia
svnów dwóch, Alexandra podczaszego Rawskiego, który z Pu-
dencyann Czosnowsk kasztelank Warszawsk, zostawi potom-

stwo : drugiego Jana stolnika Rawskiego , który mia za sob
Garczyiisk, z t zostawi, córk jedne Ludwik, która bya
hno coto za Karczewskim starost Prusimowskim. "Zdo toto za

Wgliiiskim pisarzem ziemskim Bezkim i córek trzy, tego Ka-
zimierza byo. Pierwsza za Rudzkim sdzi ziemskim Czerskim.

Druga za Wojczyskim wojskim Rawskim. Trzecia za Narzym-
skim owczym Czerskim. Rzeczony Alexander z fValiskWA-
licki podczaszy Rawski , z Pudencyann Czosnowsk kasztelank
Warszawsk, niegdy Stanisawa Obór Czosnowskiego kaszte-

lana Warszawskiego z Petronell z uszczewskich córk, spo-

dzi syna jednego Razylego wojewod Rawskiego. — Tene
Bazyli z fValisk Walicki, syn Alexandra podczaszego Ra-
wskiego i Pudencyanny z Czosnowskich maonków, od modego
wieku przy wielkich naukach , wiczy si i doskonali najwicej

w obowizkach dobrego obywatela , dla czego przez stopnie za-

sug bywajc na rónych publicznych funkcyach poselskich , ko-

missarskich najpierw by chorym Rawskim
,
potem kasztelanem

Sochaczewskim za Augusta III. 1758. r. z tej postpi na kaszte-

lani Rawsk, a w kocu wojewoda Rawski kawaler orderów Ora
biaego i . Stanisawa, ten z Ró Nieborsk., córk Michaa
Nieborskiego kasztelana Pockiego i Teresy z Kickich Adama Ki-

ckiego podczaszego Pockiego z Katarzyny z Czarliskich spo-
dzon, zostawi potomstwo dwóch synów: Kazi mi erjz a starost

grodzkiego Sochaczewskiego , rotmistrza kawaleryi narodowej , i

orderu . Stanisawa kawalera, który bywa na funkcyach posel-

skich, zasiada w assessoryi koronnej assessorem , ten wszed w
luby maeskie z Ann Krasisk starociank Siemiachowsk,
Ignacego Krasiskiego i Agnieszki z Potkaskich maonków córk,
lecz dosy w modym wieku zszed z tego wiata bezpotomny. —
Drugi syn Bazylego wojewody Rawskiego z /W^Z^or^^/c/ spodzony,

Józef starosta Mszczonowski kawaler orderu S. Stanisawa, dotd
bezenny: — tego Bazylego Walickiego wojewody Rawskiego
córek pi. 1. Teresa za Janem Rzeszotarskim sdzi ziemskim

Rawskim. 2. Anna za Franciszkiem Rychowskim kasztelanicem

Spicimirskim szambelanem J. K. Mci, Stanisawa Rychowskiego
z£M^/e;i.yA'/eywojewodzanki Poznaskiej spodzonym synem. 3. Pu-
dencyann za Antonim hrabi Stadnickim starost Zatorskim. 4. Ma-
gdalena panna. 5. Marya panna. — Tene dom Walickich w po-

cztkach swoich rozkrzewiony , w róne województwa si prze-

niós. Jedni w Mazowieckiem , o których teraz pisaem , drudzy

w Rawskiem, o których mówi wyej Niesiecki. — Heraldyka
fi^ieldka.
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'%l^ali^'óri>^ki herbu Odrow <y w Krakowskiem woj**-

wudzlwie. Piotr Wallj;urskl |)rohoszcz Wilicki, kustosz skarbu

koronneg-o
,
plehau Strozyski , w Wilickim kociele fundowa

bractwo Róacowe, i allarysl*;, czynsz wieczny, na budynki

kocioa, na kaznodzieje, na wikaryów tame naznaczy : ko-

ció Strozyski szczodrobliwie pizyozdobi, w tych go wi(;tycli

uczynkach mier zasfaa w r. 1020. w Wilicy z nagrobkiem

pogrzebiony. Stnrowol. tn Monum. Cichoc, go take chwali

in ^lUoiju. Osecen. lib. 3. cap. 15. z pobonoci wielkiej.

Joanna zakonnica Sudecka w roku 1701. zrodzona z ojca J«;-

drzeja , z matki Reginy W^ierzbi<;ciankiej
,
jako i jej bracia ro-

dzeni , to jest Jan, Franciszek, Micha, Stanisaw , i 3Iaciej.

Z tych Jan z Felicyanny Czapskiej spodzi te dzieci, 3Iaoda-

lene 3Iaszewskie":o herbu Nowina maonk, Jana w zakonie

Soc. Jesu , i Józefa. Franciszek poj w maestwo Borko-

wsk, z lej zostao to potomstwo : Tomasz, Stefan, Konstantyn

i Ai^nieszka. Miclial mia w doywotniej przyjani Wrochlo-
wn(; Sl(^'zankc , z niej Michaa, Szymona, Joann Krzyano-

wsk, Maryann Bogorsk, I Krystyn zostawi. Stanisaw z

Puksztynowny zrodzi syna Kazimierza. Pisz si ci Wallg-ór-

scy z Zdziennic.

Kazimierz Waligórski w r. 1778. pisarz grodzki Sandeiki. —
Przypisy Krasickiego.

^ITaliszeifSki herbu Leszczyc^ w Sieradzkiem woje-

wództwie. Stanisaw z Waliszcwa, 'Wol Skarbkow wie za

Siedlec zamieni, z Maciejem Drzewickim biskupem Kujawskim,

koo roku Paskiego 1520. Damalew. in f^itis Episc. Cujav.

Adam podstaroci Sieradzki w r. 1607. podpisa edykt woje-

wództwa Sieradzkiego przeciwko rokoszanom. Dwaj Walisze-

wscy Rojkowie mieli za sob dwie rodzone siostry Kowalskie

herbu Wierusz. N. zona jego Stokowska Anna , herbu Jelita.

Dobrogost Skarb (niewiem czy nie od Skarbowej W^oli tak na-

zwany) WallszewskI z Maryanny Suskiej, spodzi Macieja Kon-

stantego pisarza ziemskiego Sieradzkiego , ten najprzód na

dworze Mikoaja Pramowskiego arcybiskupa Gnienieskiego,

potem na królewskim Michaa Króla poleru na])ywszy, sekre-

tarzem stan Moskiewskiej komissyi , wic ua sejmy róne
posujc , marszakujc sejmikom , tyle zabra szacunku cnót

swoich, ze mu pióro ziemskie Sieradzkie wolnemi gosami od-

dane, które on przez lat dziesi godnie piastowa: zczy si
by \mo voto z Katarzyn Sulmowsk pozosta wdow po J-
drzeju Kociekowskim pisarzu ziemskim Sieradzkim, z tej by
syn Jan, ale modo umar: 2do voto z Helen z Smardzewa
Zalesk , która po jego mierci posza za Morsztyna starost

Sieradzkiego, ale i ta potomstwa nie zostawia, w lat 55. wszed
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do grobu , w kociele naszym Kaliskim , któremu kolleg-ium

pamiylne uczyni dobrodziejstwo. Stanisaw Waliszewski ku-

stosz czycki w r. 1525. Damnlew. loc. cit. fol. 307. Flo-

ryan kanonik Cbemiiiski , deputat na trybuna koronny 1723.

Franciszek Waliszewski w w^ojewództwie Miskiem 1074.

IWallailOl^slii^ z Walkanowy si pisz, jakom czyta

u Panny Maryi w Krakowskiem rynku. S i w ksicztwie Lite-

wskiem, z tych Konstantyn pose na sejm 1070. z tego komis^

sarz do sprowadzenia z Krakowa do Warszawy korony króle-

wskiej. Constit.fol. 171.

Id^alknoiYSlLi herbu T^ieruszowa ^ w Wielkiej-Pol-

szcze. Jan Walknowski poborca w ziemi Wieluskiej 1576.

Constit. f. 261. Tego czy inszego Jana, wspominaj Ksigi
Grodzkie Ostrzeszotuskie w r. 1614. Jadwiga Wieruszowna

Walknowska, Bartomieja Koblerzyckiego maonka koo roku

1524. Okol. tom. 2. N. zWykowny urodzony, mia za sobj

Szamowsk kasztelank, z której byli synowie Stanisaw pu-

kownik
,
poleg od Tatarskiej szabli , mia za sob Strzako-

wsk, z tej byo synów trzech, Stefan y jeszcze w r. 1700.

Adam Kazimierz, którego z Barbary Busiskiej herbu Grzy-

maa, syn Mikoaj. Stanisaw trzeci syn, wojski Wieluski,

surrogat grodzki Ostrzeszowski, temu Dorota Zawadzka herbu

Korzbok piciu synów powia, Wadysawa praata Pozna-

skiej katedry, Antoniego dworzanina królewskiego, Jana, Mi-

chaa i Rafaa, by ten wojski, marszakiem kapturowym, po-

sem na sejm 1690. zkd komissarzem naznaczony do granic

od Szlska. Constit. f. 17. Mikoaj surrogat grodzki Ostrze-

szowski z sejmu 1661. tyme komissarzem zapisany, Constit.

f. 25. kdy te do tej funkcyi naznaczono Jana Walknowskie-

go , zda mi si ten Mikoaj mia za sob Ann Zychlisk ka-

sztelank Midzyrzeck, z której syn W^ojciech i córka Elbieta

Ludwika Kierskiego maonka. Anna zakonnica S. Klary w
Kaliszu 1674. Anna Bartomieja Doruchowskiego maonka
1701. Jdrzej skarbnik Wieluski 1700. Angela Michaa Mia-

skowskiego maonka, Jadwiga Jdrzeja Soneckiego.

Franciszek Wernisz Walknowski sdzia ziemski Kaliski pisa si
na elekcy Stanisawa Augusta Króla z województwem Pozna-
skiem

,
pose na konwokacy 1764. deputat na trybuna koronny

1765. r., którego syn Józef podsdek Kaliski deputat na trybuna

koronny 1788. r. z województwa Poznaskiego. Wadysaw
Klemens Walknowski sufFragan Poznaski, opat Trzomeszyski,

deputat na trzybunal koronny 1765. i 1780. roku. — Heraldyka

Wieldka.
de laValle. Gustaf Adolf de la Valle oberszterleitnant

na sejmie 1673. do indygenatu przypuszczony, co mu Konsty-

tucya 1678. potwierdzia /b/. 13.
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IWalllicki. (labryel WalnIckI dla mczlwa w rónych
okazyacli wypróbowanego, na sejmie 1602. r. nobilitowany.

Conslit.foL 40.

'll^adoiiski herbu Topor ^ w Kujawskicin wojewódz-
twie i w Wielkiej-Polszeze , wprawdzicc Paprocki i Okolski

kad ich pod herbem Do«;<»a, atoli u mnie to jest pewna, z

wielu ustnych z tego domu relacyi , i inszych fundamentów,
które niej poloz, ze si herbem Topor piecztuj. 3IS. o Fa-
miliach Pruskich Waldowskim Kramptenherom de Waldowo
z Prabutskieg-o powiatu, za herb g-rot prosto w gór skiero-

wany przypisuje, takiz drug-i na hemie nad koron, i powiada,

ze familia Wadowskich z Bawarskiej ziemi pocztki swoje za-

sig'a, która take w Frankonji i Myszneilskiej ziemi podzi-
dzie kwitnie. Zwano ten dom zdawna Wendzyng, pieczto-

wali si z razu 3Iarsem , lecz teraz w herbie Grot nosz: poty

ten MS. przecie ja o inszych Wadowskich nie mogem si
dopytad, krom tych którzy si pisz z Wadowa na Krainie,

koció tam jest do(^ wspaniay murowany, atoli ci do herbu

Topor nale, z tym widzie nagrobek w Bydgoszczy w ko-

ciele 00. Bernardynów, Ignacego Franciszka Wadowskie-
go, z matki herbu Gozdawa urodzonego, w r. 1672. zmarego,
o którym tam powiada, e hyljuris patrii^ legurnque peritia

praeclarus. Jan z \\^adowa biskup Libuski w^ roku 1424. by
obecny w Krakowie na koronacyi Zofji Królowy. Dugosz.
Wojciech sdzia kapturowy Nakielski w r. 1697. bra in so-

ciam vitae Barbar Obrbsk Kazimierza sdziego Inowroca-
wskiego córk, czego dowodem panegiryk na tym akcie wy-
dany pod tytuem : Hymeneusz Zwizkoioy od Jana Kolumny^
tam wspomina ten autor, jednego z tego domu w stanie du-

chownym praata pobonego, w tym roku jeszcze yjcego,
braci take tego Wojciecha, którzy wraz z nim pod Wie-
dniem przeciwko Turkom mnie stawali. Micha w zakonie

naszym ycie w wielkiej cierpliwoci we wszystkich, które hur-

mem na niego si zwaliy dolegliwociach, zakoczy w Ostrogu
w r. 1644. Józef jak y witobliwie i bez adnego zakau w
caem yciu cikiego grzechu, tak i umar w Krasnymstawie,

w modej porze w r. 1735. Józef mia za sob Teodor Ja-

worsk herbu Sas, z któr potomstwo zostawi. Anna Kazi-

mierza Korytowskiego herbu Mora 1700. N. Gszczyskiego.
N. Jdrzeja Krzywosdzkiego , maonki. Adam mia za sob
Ann Wojanowsk, która w r. 1638. kollegio naszemu Byd-
goskiemu pewn summ zapisaa. Joanna bya za Józefem
Chrzstowskim herbu odzi. N. mia za sob Nahoreck. Ce-
cylia z ociborza Wadowska, wydana za Wawrzeiica Dzia-

dowskiego.
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^Vailclzoil herbu Pogoni Polska- w województwie

Krakowskiem. Waiulzon któreg^o zona Karnieka herbu Ja-

slrz«;biec. Okol. t. 1. fol. ^^15. Erazm w prawie biegy 1542.

WaiiikoiYSki herbu Odrow^ w ziemi Przemys-

kiej, z których 3Iichaf i Jan Wanikowscy 1687.

^l^aukoi^ica: herbu Lis. Kojalow. in MS. herb tego

(tomu taki kadzie, ze jest Gozdawa, jak zwyczajnie jej w Pol-

szcz w herbie zaywaj, ale strzaa prosto od dou do góry tak

j:|
przeszya, ze jej tylko wierzch nad Gozdaw, i pióra u dou

wida, na hemie za psa w czarze kadzie, takim ksztatem,

jak go nosz w herbie Korczak. Ma tam i drug figur<^ tego
herbu, to jest strzaa rozdarta u dou bez eleca prosto do

góry idca , mit^dzy dwiema ksl<;ycami nie penemi, odwróco-

nemi barkami od siebie ; atoli z informacyi przysanej mi z teg-o

domu, herb ten nic inszego nie jest, tylko Lis, to jest strzaa

ze dwiema krzyami , tylko e rozdarta u dou na dwie strony.

Mitr za w hemie kad: bo pocztki swoje zasigaj od ksi-

cla Wanki zicia Kiejstuta ksiccia Litewskiego, kwitn
w województwach Nowogrodzkiem i Miskiem. Piotr Wako-
wicz podkomorzy Wileski, mia za sob Ann Dbrowsk
cborank Wilesk, synów z niej byo trzech: Jan, Filip i

Maciej , dwaj ostatni modo pomarli. Jan za by chorym
Miskim , z Ewy Skinderowny wojskiej LIdzklej spodzi syna

Adama starost Krasnosielskiego , deputata na trybuna Lite-

wski w roku 1639. temu Teresa Kawczyska podkomorzanka

Wileska
,
powia trzech synów , Stefana sdzieg^o grodzkiego

W^ilkomlersklego, Piotra wojskiego Miskiego, i Stanisawa

podczaszego Orszaskiego. Z tych Stefan z Anny Dzlewato-

wskiej Gintowtowny stolnikowny Wilkomiersklej, syn Jan by
wojskim i podstarocim sdowym Wilkomierskim, ale bezenny

wszed do grobu. Piotr za wojski Miski, z Anny Duninowny
Guszyskiej choranki Wokowysklej , spodzi córek sze,
Konstancy Sotanowi choremu Inllantsklemu, Barbar Mo-
gilnicklemu stolnikowi Nowogrodzkiemu , Katarzyn Janowi

Towiaskiemu wojskiemu W^ilesklemu, Eleonor Tomaszowi

Wnuczkowi podstolemu Orszaskiemu , Zofi Janowi Wyso-
ckiemu skarbnikowi Miskiemu , Ró Michaowi Walickiemu

obonemu Miskiemu, zalubione, i synów czterech: 1. Jana

podstolego Miskiego porucznika pancernej chorgwi , tego z

Zofji Chrapowickiej kasztelanki Witebskiej bya eórka Ko-n-

stancya, primo toro ya z Józefem Szymkowiczem starost

Koaczewskim, 2do z Antonim Neronowiczem Szpllowskim

wojskim Rzeczyckim , i synowie trzej , Tomasz modo zmary,

Antoni czenik Wilkomierski, bezenny ycie skoczy, Wa-
dysaw Tadeusz wprzód miecznik Miski, teraz starosta Ruszo-
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wski , mi rycerski , zona je«^t) Helena Barliara Woodkiewi-
czowna pods(^'dkowna Miska , z Zofji Obrysklej podkonio-

rzanki Nowogrodzkiej urodzona, z tej synowie jego , Antoni I

Tadeusz, córki, Eleonora wydana za Jana Jahlonskiego kraj-

czeg-o Miskiego, rotmistrza elior{|gwi nadwornej rajtaryl,

Scholastyka i Franciszka jeszcze pannami : byl ten Wadysaw
starosta, posem na sejm 1730. deputat na trybuna Litewski

cztery razy, pierwszy raz w r. 1711. pod który czas od Fran-

ciszka Zenowicza starosty Snilowskiego marszaka koa Com-
positiJudicii

,f
mia sobie lask<; duchown zdan, drugi raz w

r. 1717. trzeci raz w r. 1722. czwarty raz 1726. i wiele in-

szych funkcyi
,
poselstw do rónych monarchów od wojewódz-

twa Miskieg-o godnie sprawowa. 2. Wadysawa najprzód

wojskiego, potem sdziego ziemskiego Mióskieg-o
,
porucznika

pod znakiem usarskim ksijzcia Radziwia, deputata po dwa-
krod na trybuna Litewski 1684. i 1688. zy sterilis z Ann
Kimbarown sdziank ziemsk Bracawsk. 3. Teodora An-
tonieg-o stolnika i podstarocieg-o sdoweg-o Miskiego, starost

Poduwiackiego, a przed mierci swoj blizko przysa mu
by Król August IL przywilej na kasztelani Misk; pice razy

deputatem zasiada na trybunale Litewskim 1682. 1686. 1691.

1701. 1709. w którym roku marszakiem by koa Compositi

judicii^ dyrekeye na sejmikach i na sdaci fiskalnych czste

miewa. Funduszów dwa \f Misku de nova redice uczyni,

jeden 00. Karmelitom, drugi 00. Bonifratrom, a 00. Fran-

ciszkanom Miskim jurysdykl swojej ustpi. Tyche 00. w
Iwicu fundowa, I innym klasztorom wiele nada: zwiza si
by doywotnie z Ann Wojsznarown pisarzown ziemsk Li-

dzk, z t spodzi by synów dwóch, Stefiina i Antoniego,

ale obadwa modo pomarli, córek za pi, Zofi Franciszka

W^oodkiewicza wojskiego Miskiego. Helen Jana Rduto-
wskiego sdziego ziemskiego Nowogrodzkiego, Katarzyn Jana

Jarmoowicza skarbnika Wilkomierskiego , maonki, Franci-

szk ksieni zakonu S. Benedykta w Misku, Kolumb w tyme
klasztorze przeorysz. 4. Stanisawa podczaszeg-o Smoleskle-

g'0, chorgiew nosi pod znakiem pancernym Suszki wojewody
Poockiego, zalubiwszy sobie w stan maeski Korsakown
chorank Poock, zostawi z niej córk Emereneyann, wy-
dan za Michaa Rowiskiego horodniczego ziemi Dobrzy-
skiej , I synów trzech, Kazimierza, modo umar: Jdrzeja,

coelebs: Jana, tego z Katarzyny Brzuchowskiej sdzianki gro-

dzkiej Sonimskiej
,
piciu synów kwitnie, 3Iateusz, Stanisaw,

Wadysaw, Henryk i Alexander. Stanisaw podczaszy Or-
szaski, syn Adama, brat Piotra wojskieg-o Miuskieg-o, poru-

cznikowa pod usarsk chorgwi: z Ann Cedrowsk slrani-

ToM L\. 15
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kowii Misk, mia synów dwóch, Jdrzeja, którego pod

Olklnikanii postrzelono w roku 1700. z którego razu wkrótce

umar : i Tomasza czenika Miskiego , zona jego Katarzyna

Szyszczanka wojska Poocka
,

pozostaa wdowa po Korsaku

czeniku Poockim: by ten Tomasz na rónycli funkcyaci.

Mateusz Wakowicz roku 1778. sdzia ziemski Miski. — Ta-
deusz miecznik Miski. — W roku 1788. Józef pisarz grodz.

Miski. — Krasicki.

%Vapczyiisk.i herhu Leliwa^ w Cliemiskiem woje-

wództwie, pisz si z Wapcza, MS. o Familiach Pruskich

tak o nicli mówi. Smolg w Krakowskiej ziemi jest zamek pu-

sty , na wysokiej górze , nie daleko Pice rzeki i paacu , zkd
si quondam Granowscy , dzisiejsi Sieniawscy pisai , a potem

PIeccy , o czem Poscy ierbarze : ztamtd rozumiem do Prus

przyszli , z ctóryci by Heuk z Smoga chory Chemiski,
a osiadszy na \Vapczu , Wapczyskiemi si przezwali.

^iWai»0^¥Sk.i herbu Nieczuja , w województwie Ru-
skiem : pisali si zdawna z Radochonic. Piotr Wapowski dwo-

rzanin Wadysawa Króla Warneskiego od którego wziwszy
koszt, dwa tysice mu ludzi do boju uzbroi, Biel. ex ff^apow,

fol. 381. w r. 1444. Syn jego ile z komputu lat wnosz. Piotr

dziekan Opatowski, kanonik Krakowski w r. 1486. u Nakiel.

w Miechów, fol. 518. list pewny podpisa, i w roku 1493.

fol. 562. Tene sam zda mi si ju dziekan w Krakowskiej ka-

pitule, w r. 1523. na licie Zygmunta I. Króla Polskiego in

MS. Petricov. zszed z tego wiata w r. 1530. ycia swego

85. czego dowodem nagrobek jego w Krakowie na zamku, wy-

pisany od Staroiuol. in Monum. rozumiem , e o tym Piotrze

pisze Biel. fol. 502. e za jego rad Król Alexander na Kr-
paku minnice kopa kaza, gdzie wprawdziec kruszec nale-

ziono, ale kosztom na dobywanie jego , nie wyrówna. Jest w
druku Oracya Michaelis Nagonii Civis Romania do Piotra

z Radochonic Wapowskiego kantora i kanonika Krakowskiego,

Fryderyka kardynaa arcybiskupa Gnienieskiego i biskupa

Krakowskiego sekretarza , i posa do Alexandra VI. Papiea,

wydrukowana w r. 1537. z której pozna, e ten Piotr ju na

ten czas nie y , tam ten autor chwali jego dowcip , wymowy
gadko, i wielorak nauk. A poniewa tego Piotra nigdzie

nie czytam z tytuem kantora Krakowskiego , niewiem czy nie

bardziej by to suyo bratu tego Piotra Bernardowi kantorowi

Krakowskiemu i Przemyskiemu sekretarzowi Zygmunta I. Pro-

tonotario Aposolico : który w rycerskim stanie wiek i lata

modsze strawiwszy, stan sobie duchowny obra, w którym

sdziwych lat dopdziwszy , nakoniec dobrze ojczynie zasu-

ony, przeniós si na niemiertelne ycie w roku 1535. w ka-
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tedrze Krakowskiej z nagrobkieiii poj^rzebiony. W maleinalvce

lak by wielkiego j)oIeru, ze wstawiony podzIJzien w lej nauce

Kopernik, kanonik WarniiMski , wiele swoich WJilpliwoci w
aslronomji jemu koniniunikowa, jest jeg;o list wiadkiem do
nieg-o pisany, u Tychona Brahe de Cometa^ lib. 1. fol. 362.

W^ wierszu i oracyi gadki, czego dowodem s.-j, Oralio ad
Regem Sigisrnundiim habitu Crac. tn hto typ. Floj'iani Ib^^.

i znowu : Pajiegyris seu Carmen Elcgiacum in f^icloriam Si-

gismundi I. Hegis de Moscliis , Romae in kto 1515. Pisa
i history Polsk

,
pod tytuem : Fragmentum Historiae Po-

lonae ^ in fol. w r. 1589. iv Jiolnji w drukarni Birckmanna
wydan^ w lej od koronacyi Zygmunta I. w r. 1507. az d»»

ostatniego roku ycia swego, to jest 1535. history teg-o Króla

opisa; w pisaniu za jej , Politiore elouio et veritatis inda-

gandae summo studio usum esse, wiadczy Herburt in dedic.

epis. Comm. sui. I owszem, ze od pocztków samych narodu
Polskieg-o history pisa, ale ani jej nie wyda, ani do koca
zupeneg-o przyprowadzi, mówi Stryjków, lib. 4. fol. 102.

Starawol. in Hecaton. elog. 35. powiada, ze kroniki Jana
Tarnowskieg^o kasztelana Krakowskiego dopisa i dokoczy

:

to prawda, e Kromer ]t^o kronik na kilku miejscach swojej

historyi przywodzi, w prefacyi za swojej do teje hislorvi w
r. 1568. wydanej, przyznaje si Kromer., ze mu to zleci Zy-
g'munt August Król Polski, aby by history Wapowskiego
przejrza, i lepszym piórem z rónych bdów oczyci, ale mu
tej pracy róne publiczne interesa nie pozwoliy : dla tego tez

w niektórych tylko rkach uwiziona, prdko zgina, e i

ladu jej nie zostao , luboc przydaje Kromer., e Wapowski
osnow historyi swojej z Dugosza czerpa: toby si byo stao,

i z tym , które na wiat wyszo , Fragmentum jego , tylko e
Tomasz Paza kanonik ^Yilicki

,
pleban S. Szczepana w Kra-

kowie, majc od Kromera niezupeny exemplarz jeg-o , dosta-

wszy drugiego od 3Iikoaja Firleja, kasztelana na ten czas Bie-

ckie^o i referendarza koronneg^o , co w pierwszym nie dosta-

wao , z drugiego dooy i dopisa, ztemwszystkiem i tak ju
poprawiona , jeszcze jednak na jednem i drugiem miejscu nie

zupena si pokazuje. Jan brat Bernarda i Piotra wspomnio-
nych, dworzanin Fryderyka Królewicza arcybiskupa Gnienie-
skiego i kardynaa, w r. 1502. Tatarów szczup kwot ludzi

swoich od Pacanowa odpdzi. Cromer lib. 30. Biel. f. 491.
Piotra i Hieronima Wapowskich czytam na licie Królowy
Bony in MS. Petricor. gdzie tej Pani darowali oowny metal,

zda mi si, e to byli synowie Jana, to pewna, e byli syno-

wcami Piotra dziekana Krakowskiego, z których Piotr by stol-

nikiem Sanockim, dziedzicem na Dynowie, ona jeg-o Beata

15*
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TczYiiska , którym w kociele Dynowskim nagrobek postawi

w r. 1547. syn J(;(lrzej podkomorzy Sanocki. Staroiuol. in

Monum. Mia ten J<;(lrzej hrata rodzonego Stanisawa podko-

morzego Sanockiego, któremu w tyme kociele pami.-jlk nad-

grohem wystawia osierociaa maonka 3Iagdalena z Zakliczyna

Jordanowna, kasztelanka Krakowska. Sai^owol, in Monum.
Wielkie mu pochway pisarze tamtego wieku zapisali

,
jako

Trices. lib. 1. Epigram. ukasz Górnicki w siooim Dworza-
ninie fol. 3. et 317. Orichoi). dial. 6. de Execut. przyznaj

mu, ze by dowcipu niepospolitego, urody piknej, w obycza-

jach wszystkich dziwnie pomiarkowany, expeiyencyi i industryi,

dzielnoci chwalebnej, czego da dov> ody w rónych legacyach,

jako to do \\^enetów , do Cesarza Rzymskiego , mia co i pi-

smem do druku poda, y jeszcze 1564. O potomstwie jego

nigdzie nic nie czytam.

Jdrzej za brat jego najprzód podkomorzy Sanocki, dalej

kasztelan Przemyski , z tym tytuem w r. 1573. podpisa pro-

testacy przeciwko heretykom , atoli w nastpujcym roku na

koronacri Henryka Króla od Samuela Zborowskiego w zamku
Krakowskim raniony, z tego razu w^krótce ycie skoczy: zo-

stawiwszy osierociaa maonk swoje : bya to Katarzyna Ma-
ciejowska herbu Cioek, kasztelanka Sendomierska , siostra

Bernarda kardynaa i arcybiskupa Gnienieskiego, Pani wiel-

kiej pobonoci, z tej zostao si po nim dwóch synów, z któ-

rych jeden wkrótce po ojcu skona wedug Papro, drugiemu

ten autor daje imi Jana, w^szake ja go wszdzie Stanisayyem

czytam , by kasztelanem Przemyskim i starost Kociaskim
i Zawichojskim, dziedzic na Dynów ie, któremu miasteczku po-

zwolony za jego staraniem skad winny wiecznemi czasy, przez

Konstytucy IGll.yb/. 32. z tego sejmu komissarzem nazna-

czony do pogranicznych od Wgier kótni, Constit. fol. 7.

z sejmu 1613. deputowany do ukojenia skonfederowanego woj-

ska, Constit. fol. 5. by senator z Bogiem zczony, dla któ-

rego wiele na klasztory sypa fortuny svyojej , zakonowi nasze-

mu w wiele okazyach wielce przychylny, ojczynie te i krwi

swojej nie aowa, zastawiajc jej w rónych okazyach Mul-

taskich , Inflantskich i Kozackich, na obron Krakowa prze-

ciwko MaxymilianowI okryt chorgiew wystawi, umar 1632.

w Dynowie koció pikn struktur wymurowawszy; sprzy-

sig si by doywotnie z Katarzyn z Stembergu Kostczank
kasztelank Bieck, starociank Kocierzysk , z tej byy
córki , Anna Beata Piotra Branickiego podkomorzego Krako-

wskiego , starosty Chciskiego maonka, której zmarej w r.

1669. nagrobek wystawi Jan Klemens syn jej marszaek na-

dworny koronny, w Krakowie u S. Macieja ; Katarzyna Teofila
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zakonnica S. Benedykta w Przemyskim klasztorze 1661. Fran-

ciszka teg-oz zakonu w Jarosawiu. Synów jego pi(;:clu rachuje,

Ks. Kaczyski S. J. w kaza, pogrzeb. Z tych jeden Stani-

saw w zakonie naszym , na wieczn si suzhi; Bogu odda,
kdy nauk, pobonoci, arliwoci zbawienia dusz ludzkich,

z najpryncypalniejszych ambon do ludzi mówic wsawiony, w
radzie nieporównanego rozsdku, w obyczajach miy, i wszy-
stkich do siebie nccy, osobliwie rzdzc kolleg-ium Jarosa-
wskie, Lubelskie, Poznaskie, domum professam Krakowsk,
i yiceprowincya Polski w r. 1667. a tez dopdzi miertel-
nego kresu, w r. 167.3. w Krakowie u . Szczepana; drug-ich

imiona: Mikoaj, Krzysztof rotmistrz fortunny, który w roku
1633. chorgiew wystawi na Moskw, z tych jeden mia za

sob Stadnick, drug-I przeciwko Rakocemu Jerzemu mnie
si za ojczyzn zastawiajc, poleg. Ostatni z nich Karol stol-

nik Kijowski, z sejmu 1670. komissarz do granic od Wgier.
Constit. fol. 27. Wprawdziec mu Jan Kazimierz ofiarowa by
województwo Intlantskle, ale go przyj niechcia : zona jego
zda mi si Kosobudzka z Wydraewsklej herbu Rogala uro-

dzona , syn jego Konstantyn Zefiryn najprzód miecznik Prze-

myskl, z sejmu 1683. komissarz do granic od Wgier, Const.

f. 27. potem chory Sanocki, i deputat na trybuna koronny
w^ r. 1687. by i sdzi grodzkim Przemyskim 1692. nakoniec
stolnikiem koronnym i podkomorzym Przemyskim, wszed do
grobu koo roku 1703. *) m na rónych funkeyach wielkiej

dzielnoci, pod Wiedniem heroicznie stawa, przybra by so-

bie w doywotni przyja Teres Stawsk pozosta wdow
po Janie Wacawie Jelcu , z tej by syn Karol , który w po-
trzebie z Sasami zgin, miaci wprawdzie za sob Bokumown
stolnikown Litewsk siostr biskupa, ale z niej potomstwa nie

byo, córka za stolnika koronnego Teofila, \mo voto ya z

Hreborym Kopciem , 2do z Rosnowskim chorym Przemys-
kim, 3/20 z Zauskim wojewod Pockim, 4^o z Podoskim wo-
jewod Pockim. N. Wapowska bya za Sobieskim czenikiem
koronnym.

^Yardski herhu Leliwa, w^ Wielkiej - Polszcz , to

pisze Okolski 'y atoli ja mam ustn relacy od jednego z tych,

co pod Kcyn mieszkaj, e si herbem Nacz piecztuj: z

tych by Franciszek Wardski urodzony z Przowsklej herbu

*) Konstantyna stolnika koronnego siostra rodzona bya za Mikoa-
jem Starzechowskim pradziadem z matki Ignacego Krasickiego
arcybiskupa Gnienieskiego i sukcessya po ostatniej Wapowskiej,
Podoskiej wojewodzinie Pockiej (która w Wile utona) w dom
Krasickicli wesza , midzy niemi Dubieck , Czerwonka

, li-
wnica itd. — P. W,
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Poraj 1700. Pawe ale Wardynski w województwie Ruskiem

1674. Franciszek komornik Sieradzki umar 1734.

Jan Wardski r. 1778. burgrabia Przedecki. — Krasicki.

^Var^aivsk.i herbu Rola , w JLczyckiem wojewódz-

twie. Maciej Warjiowski kanonik Kujawski w roku 1547. na

"przywUeju lUiasta Lwowskiego. Jakób Wargawski wr. 1628.

N. Warg-awska J^'drzeja Kucharskiego maonka. N. mia za

sob Alexandrc Komiski^. Okol. wspomina Rafaa kanonika

Krakowskiego , a przedtem upnika. Stanisaw w Kaliskiem

1697. roku.

lirl^ai*koivs1i.i herbu Korczaka jedene dom z Myszka-

mi , ale od dóbr Warkowia tak nazwani.

WARNIA HERB.

Rak czerwony w polu biaem by powinien , cay gow
czy szyj na dó obrócony, nogami do góry, nad hemem i ko-

ron pó takiego raka widzie od nóg : tak go opisuj , Pa-
procki w Gniazdzie fol. 1111. tylko, e tu pi piór strusich

na hemie pooy. O herb. fol. 561. Okol. tom. ^. fol. 272.

Klejnoty fol. 88. Biel. fol. 558. kdy przydaj, e ten ierb

ztd rzeczony Warnia, e podobno co znacznego pod Warn,
rycerz tego herbu dokaza. Paprocki z Dugosza namienia,

e ten herb mnemu rycerzowi Rak nazwanemu by nadany

w Wgrzech , wszake trudno zgadn czasu , tylko nowego
nazwiska naby Warnia

,
gdy który z tego domu pod Warn

heroicznie stawa w r. 1444. jako ju dobrze przed tym ro-

kiem w Polszcz naszej Gnoiriscy kwitnli , wedug tego , co

si o nich na swem miejscu mówio , którzy si herbem Rak
piecztuj, i podzidzie , z czego utwierdzi si moe, e ten

herb dawniejszy od Warneiiskiej klski w roku 1444. Pierius

lib. 28. twierdzi, e Chieska Rzeczpospolita, Raka w herbie

zaywaa, a Petrasancta fol. 417. powiada, e Gambarowie
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w Bryxyi prowincyi , raka nosili cisaweg-o w zótem polu , nad

którym czarny orze unosi si. yitlas Nov. par. 1. Germ.

fol. 50. wiadkiem jest, ze 3Ienieliuszowie w Niemczech, po-

dobneg"o we wszystkiem do naszego, Raka w herbie nosz, zkd
nicwiem czyhy nie lepiej mówi kto, ze ten herb do Polski na-

szej , zkd ind przyby. Z lego domu by Zeug^no kasztelan

Lubelski, i druj>i kasztelan Zarnowski , którzy w roku 1252.

podpisali list Bolesawa Wstydliwego u Papro, fol. 71. Jan

Sieniski kasztelan Lwowski, mia za sob Gnoisk, od której

krewnych skuj)iwszy niektóre grunta, zaroli, lasy, i rolnych

zwierzów lezyska , wyciwszy lasy, miasteczko tame zasadzi,

i od herbu zony swojej Warnia, Kakowem nazwa: \.o Sarmcki
in Descripl. Polon.

He rhoiv n i.

Boszkowskt^ kszycki^ Rapacki.,

Gnohkt\ Paza, Zarzecki.

1Varpcsz herbu Jasieczyk ^ w ziemi Warszawskiej.

N. Warpchowski mia za sob Zofi Pisarsk, Stefan i Jerzy

Warpchowscy w^ Podlasklem 1632.

^Varsz a potem ^1 arszoi«'SlLi herbu Rawicz. W^arsz

brat Prandoty i Goworka wojewody Sendomierskiego , kaszte-

lan Krakowski w roku 1279. Kromer Uh. 10. wspomina jego

pamitne zwycicztwo , kiedy Lwa ksiccia Ruskiego, pusto-

szcego kraje Polskie pod Golicamima g-arsztk ludzi swoich

wystawiwszy przeciwko niemu , fortunnie go porazi : córka

jego bya za Czyowskim Jakóbem herbu Topor. W^arsz ka-

sztelan Wojnicki w roku 1330. W^arszowski 3Iikoaj tego
herbu, Wooskie, Multaiiskie , Moskiewskie, Inflantskie expe-

dycye przy rónej szarzy wojskowej , zawsze jednak równem
sercem, to jest heroicznie odprawi, dosta si by w niewol
Tatarsk, atoli z niej lubo okowany, cudownie wyszed, za

przyczyn Matki Boskiej , którego dobrodziejstwa wdzicczen,

pamitk w Czstochowie zawiesi. Prezydowa polem w zamku
Chocimskim

,
gdzie gdy mu Tatarska Orda, zabran zon i

dzieci wolno puci obiecywaa , l)yle im zamek i fortec pod-

da, wzgardzi lem wsr.ystkiem dla mioci ojczyzny, luboc

zamku wiernie dotrzymaszy, potem ich wykupi, mia za sob
w maeskiej lidze Zalesk, z której córka Tobiaszowi Mino-
rowi Ligzie pukownikowi zalubiona. N. bya za Alexandrem
Minorem, Jana ^Varsza Kazimierskiego proboszcza Chemskie-
go herbu Rawicz, wspomina Dugosz pod rokiem 1459. /. 13.

Jo. 240. ma pobonego, exorcyzmami kocicinemi, dya-

bom w optanych strasznego , ale nie mniej i witobliwem
zyoiem swojem.
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Warszowic póniej znacznie si rozrodziwszy od dóbr swych na-

zwisko podostawali i lak, wedug Okolskiego , Paprockiego, a

w kocu JJi//icz('irsk/'eg-o, powstali , Warszowic Dbiscy, War-
szowic (ioliscv a potem Przyjerascy, Michowscy, Rusieccy, Ko-

siscy, Kieniliccy, itd. o których na swojeni miejscu. —
ll^arszam^ski czyli ^l^arszei¥ski ^ w Podolskiem

województwie. Marcin Warszawski podpisa elekcy Jana III.

Dawniej za Jan Warszewski w r. 1408. przeciwko Bosneil-

czykoni w wojsku Zygmunta Króla Wg;ierskiego od prowa-

dzi: rozumiem e do Warszów nale. Jan syn Mikoaja, mia
za so]) Wystpown.

ftW^arszei^icLi /terbu Papj^zyca., w województwie Ma-
zowieckiem. Stanisaw Warszewicki wojewoda 3Iazowiecki, w
r. 1501. syn jego Jan kasztelan Warszawski, ja go czytam ka-

sztelanem Wyszogrodzkim w r. 1557. na licie Zygmunta Au-
gusta, u Papro, o herb.f. 473. zostao synów jego dwóch,

Stanisaw i Krzysztof. Z tych Stanisaw , za promocy to wy-
sokiego urodzenia, to wytwornej nauki, dowcipu biegego, to

i jzyków rónych umiejtnoci, osobliwie jednak Greckiego,

za manudukcy królewskich faworów, które mu paiiskiem ser-

cem wiadczy August I. ile w egacyi do Turek i inszych w
Europie monarchów z wielk chwa swoj odprawionej, zale-

conemu
,
ju by regentem kancellaryi koronnej, sekretarzem

koronnym, scholastykiem Gnienieskim, kanclerzem Pozna-
skim urós ; nawet tene Król ju mu infu z dobrym docho-

dem podtyka: atoli on wzgardziwszy dla Boga tem wszystkiem,

i nadziej dalszych respektów paskich na siebie, do Rzymu
si pokwapi, kdy u witego Franciszka Borgiasza na ten

czas generaa, do zakonu si Soc. Jesu prosi: nie zdao si
S. Borglaszowi , eby by tak potrzebnego kocioowi Boemu
i Królestwu temu praata , inaczej za fort zakonn przyjmo-

wa, pókiby by od ojca witego konsensu wprzód nato W^ar-

szewicki nie otrzyma: u stolicy tedy apostolskiej, gdy za swemi
zamysami supplikuje, Pius V. Papie tak mu odpowiedzia:

Lubo prawi yczybym sobie takich ludzi ^ klórychbym do

rzdów kocioa zgodnie móg zaiy^ przecie nie mog nie

cfiwali tego^ ze sobie stan ycia bezpieczniejszy obierajc^

idziesz za wzywajcym ci na sub swoje Bogiem^ a tern

bardziej ze wiem ^ iz Societas ^ z swojej professyi i kocio-

owi pomoc i duszom zbawienie przynosi: przyjty tedy w lat

ycia swego 40. w roku 1567. z niektóremi innemi, których i

swoj namow i przykadem do tego przedsiwzicia poci-
gn : tam w pokorze

,
posuszestwie , wyniszczeniu siebie,

i inszych cnotach tak postpi, e drugim konnowicyuszom
swoim nie tylko by do pobudki , ale i podziwienia. Tej nocy,
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której S. Stanisaw Kostka nlezmazan adnym grzechem du-

sz Bog"u odda, w nowicyacie u S. Jdrzeja, jemu na ten czas

w domu professów Rzymskich zostajcemu , który juz u siehie

hy postanowi skoro dzie nawiedzie ehorego Kostk, przyni
si Jezuita mówicy do niego : Darmo j)rawl zabierasz si do

tego, eby widzia Kostk, kióry juz jest w nieljle, i oznajmi
mu zejcia jego z wiata godzin ^ len sen niektórym powie-

dzia W^arszewlckl, sam z tymi wszystklemi do S. Jdrzeja po-

spieszy, gdzie znalaz, ze teje samej g-odzlny, która mu we
nie bya opowiedziana, Kostka si z ciaem rozsta. W roku

1570. powróciwszy do ojczyzny z Wocli , na rónycli urz-
dacli arliwoci, dziwn roztropnoci utemperowan , szuka
zbawienia dusz ludzkich, to z dyssydenlami o wierze dysputu-

jc , to do ludzi kac , osobliwie jednak kaznodziejska wy-
mowa i akcya w nim si wydawaa , któr wiele ludzi Bogu
pozyska. Pisa o nim do Rzymu ks. Stanisaw Rozraewski w
te sowa : syszaem mówicego z ambony Asidza ff^arsze-

wicltiego ^ exiortujceg'o iv domu, konwersujcego z Pana-
m,i^ o mój Boe

^
jak szczliwa Societas, ic jej iv tyci stro-

nach takiego ma opatrzy
',

jak bogosawione Iirólestwo

Polskie- ze na takiego ma trafio. ^V Poznaniu najprzód

apostolsk funkcy zacz, gdzie Benedykta Herbesta kanonika

tej tam katedry przykadem swoim pocign do zakonu , i

mow : w Warszawie potem przed Królem i senatem kaza,

ztamtd do Wilna pojecha, pierwszy tamtego dopiero zacz-
tego kollegium rektor, które om at rzdzc, sia mu swoim
zabieg-Iem do wzrostu pomóg; a g-dy kocioa swego na tam-

tym miejscu nie moga mie Socletas, rzecz t przez modlitwy

gorce Stanisaw Panu Bog-u czsto zaleca, raz modlcemu
si myl z pewn otuch przysza, eby o koció S. Jana u

Króla prosi: prosi, zezwoli biskup , Król podpisa, Papie
potwierdzi , Bóg- sam zda si approbowac , kiedy proboszcza

tego miejsca Piotra Rudzkiego z teg^o wiata zebra w krótkim

czasie, który si z tem by og-osi, e pókiby by y, niemla
woli kocioa teg-o mam ustpi. Odebrawszy go w possessy

lubo nie bez trudnoci od dyssydentów, WarszewIckI z takim

naciskiem do siebie kazania miewa, e po trzy albo cztery ty-

sice audytora jego racliowano , z takim poytkiem , e wielu

bardzo od grzechów do szczerej pokuty, od bdów herelyckicli

do prawdziwej wiary katolickiej nawracao si, szczególniej z

znacznych osób za jego prac kocioowi Boemu pozyskani,

Jan (Chodkiewicz marszaek wielki Lile\>ski, slarosla Zmudzki
i gubernator Inllanlskl , ksidzu Warszewiekiemu jeszcze z lat

modych znajomy, gdy si oba w Witemherdze pod Filippem

3Ielanchtonem uczyli, ten go do siehie zaprosiwszy, gdy z nim
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o wierze przy konkursie znacznych Panów przez kilka g-odzin

mówi, a potem g-dy widzia ze na dowody Warszewickiego
sameml tylko prawie kalumniami wysforowanemi na Jezuitów,

kalwiski predykant odpowiada, porzuci now od siebie przy-

jt wiar<^' , a do dawnej si wróci. Ulryk take Hozyusz ro-

dzony brat kardynaa i biskupa Warmiilskieg-o , i drugi , Pie-

cztarz Litewski , starosta Bystrzycki , za jeg-o staraniem do

owczarni si Chrystusowej wrócili *). Tym czasem powietrze

si w Wilnie szerzy poczo ; dla którego uchrony niektórzy,

gdy si z kollegium , do poblizszych wiosek powynosili , on si
z jedenast swoich w miecie dla posugi ludziom t zaraz
zoonym zosta. Bóg mu heroiczny jego nadgradzajc ku so-

bie affekt, wszystkich przy zdrowiu dobrym konserwowa, wy-
jwszy jednego, który za wszystkich mio ku blinim mierci
zaraony, teme powietrzem zapiecztowa. W r. 1572. po

mierci Zygmunta Augusta, nowego Króla elekcya nastpo-

waa, kardyna Kommcndonus legat papiezki , chcia na ni z

sob sprowadzi do Warszawy ksidza Stanisawa , ale si ten

wymówi z modesty, e prawi wdawa si nam w takie in-

teresa, prawami zakonnemi obostrzono: wic pod czas postu

podj si do ludzi kaza o sakramencie pokuty , w czem tak

mu Bóg poszczci , e wielu ich od modoci swojej zastarza-

ych naogów poprzestao, wielu witokradzkich spowiedzi po-

prawio , z takim konkursem do spowiedzi penitentów , e gdy
swoi kapani nie mogli wystarczy tak witej pracy, musiano

i inszych do pomocy zaciga. Tak gdy w Wilnie na chwa
Bosk pracuje ks. ^^arszewicki , Grzegorz XIII. Papie w r.

1574. do Szwecyi go wyprawi. Na morzu pync, o troch
w rce rozbójników nie wpad, g'dyby by wiatr prawie cudo-

wnie nie usta, przez co okrt w którym pyn, z oczu roz-

bójniczych i rku umkn. W Sztokolmie stanwszy, z Janem
Królem Szwedzkim kilka dni w osobnoci traktowa o przy-

wrócenie wiary katolickiej do tego Królestwa, z rozkazu Grze-

gorza, ale gdy ten monarcha cikie kondycye podrzuca, nie

sprawiwszy nic Warszewicki, musia ztamtd do ojczyzny po-

wróci: przecie tyle by wyrobi, e Jezuitom drog do Szwe-

cyi utorowa, i e Wawrzecowi Norwegiuszowi S. J. publi-

cznego gymnasium rzdy tam byy oddane. Powróciwszy do

Wilna, znaczne . Paskich relikwie ztamtd wyprowadzi,
które w teme miecie zoy. W cztery lata jednak znowu do

Szwecyi zajecha musia, na instancy Katarzyny Królowy

*) Ojciec kardynaa Hozyusza wójt Wileski i fundator tame 00.
Dominikanów, gorliwym by katolikiem i potomstwo jego. — Prsy-
pisek Krasickiego.
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teg-o si domag-ajcej , kilka lat t tam missy naszych rzdzi,
takim przezorem, ze I samym heretykom osobliwiej jednak Ja-

nowi Królowi
,
przypad hy do gustu , Polska za wychowanie

Zygmunta syna jego, a potem Króla Polskiego pod tym imie-

niem III. sia powinna. Wprawdziec go ojciec na kazanie he-

retyckie wzywa pewnego czasu z sob, co widzc Warsze-
wicki, Królowy to wywiód wielkieml racyaml, co by za uszczer-

bek móg hyc z tej okazyi w modym pani<;ciu ; dla tego gdy
ten z instynktu pobonej matki wymówi si ojcu, ze mu w
tym razie assystowac nie moe, gdzie niebezpieczestwo jakie

duszy zachodzi , t odpowiedzi wzruszony ojciec , impet swój

na \Varszewickiego obróci, przecie potem da si susznym
zmikczy perswazyom Królowy zony swojej. Ze Szwecyl re-

wokowany, w Lublinie rzdy tego tam kollegium obj, które

przez om lat clcgn, nie tylko t fundacy poczynajc si
w doczesne prowenta ugruntowa, ale tez i pobonym przy-

kadem swoim w róne cnoty rozkrzewi. Na missy potem

Woosk pierwszy od Syxta V. Papiea zachcony, z li-

stem jego pobieg, gdzie Piotra hospodara Wooskiego uj-
wszy sobie , wiele na chwa Bosk przez lat dwa zapracowa.

Do Rzymu na koniec z Polskiej prowincyi prokuratorem wy-

sany, skoro si z tej drogi, do Krakowa wróci, a szerzce si
tam powietrze znalaz, usilneml listami u ks. generaa wypro-

si sobie, eby móg by zapowietrzonym w tem miecie suzyc,

co otrzymaszy, ycie swoje na szaóc puciwszy, pad teje mji-

ocl swojej ku blinim ofiar w r. 1591. 3. Listopada, u S.

Macieja pogrzeblony, wieku swego 64. W lat kilkanacie po

mierci swojej
,
pokaza si widomie pod samo poudnie ks.

Piotrowi Skardze , w^ ten czas na febr chorujcemu , i o rok

jeden jeszcze ycia proszcemu dla pomnoenia chway Bo-

skiej , i kaza mu eby nie o jeden rok , ale o dziesi lat P.

Boga prosi, znikn to wymówiwszy, a Skarga zaraz ©zdro-

wia, i y potem lat dziesi. Bym arliwoci o Boga i o

dusz ludzkich zbawienie , wielkiej ; z tej napisa by kilka ksi-

ek duchownych , które midzy Panów Polskich rozrzuci , w
tych nauk Im opisa, jako miarkowa wszystkie sprawy swoje

i powinni, i mog, eby si do Boga stosoway. Pisa take
pierwszy ycie S. Stanisawa Kostki , Ile swego w Rzymie kon-

nowlcyusza. Nad to przeoy na Polski jzyk jeszcze praatem
bdc : Przewodnik Grzeszników Ludwika Grnnatcnsa za-

konu S. Dominika , który in Ato przedrukowano w Lublinie

1687. Starowol. in Centur. Script. Pol. fol. 121. powiada,

ze latinitate donavit Libros historiae Aethiopicuc. W Bogu
zda si hyc cay zatopiony, dla lego na modlitwie tak go nie

raz widziano, jakby od siebie odchodzi. Pokory przedziwnej,
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zkd od wszystkich niej kad siebie samego , w sukni pospo-

licie wytartej chodzi ; ciao swoje niemiosiernie traktowa,

jeszcze na wiecie bdc, na g"oym kamieniu pod g^ow wo-
onym zasypia, i tak sobie niebo uskarbi. Pisali o nim Sac/iin.

tn histor. Soc. na wielu miejscach. Alegamhe in l^iclim.

Charit. 1591. Bihliot, Script. Soc. Nadasi Anno Dier.

memor. 3. Octohris. Tanneri Societas. Mart. Baron, in

Catal. Beat. Polon. Pruszcz Forteca Duchowna. Tylkowski

w yciu S. Stanisawa Kostki. Starowol. in Script. Polon,

elog. 53.

KrzysztofWarszewieki kanonik Krakowski, sekretarz kró-

lewski , brat rodzony Stanisawa, sawny pismami od siebie

do druku podanemi. Imo. Oratio in obitum Stephani Regis

Cracov. 1587. in kto. Basileae in kto 1588. Rostochii 1627.

in kto. 2do. Reges^ Sancti, Bellatores ^ et Scriptores Polo-

niae ^ Romae 1601. in %vo Posnan. 1629. in Svo. 3tio. Me-
morabilium rerum et hominum descriptio ab orbe condito

ad annum 1585. Cracoy. in kto. 4to. De laudibus Joannis

Tarnovii Castellani Cracoviensis et summi in Polonia belli

Ducis., Oratio in kto Crac. 1585. 5to. Post Stephani Regis

mortem^ in primo et generali totius Masoviae coiwentu Ora-

tio in kto Cracoy. 1577. 6to. De cognitione sui ipsius 1. 3.

przydane drugie jego opuscula osobno przedtem wydane i w
jeden tom zoone, to jest: de Morte ^ et immortalitate ani-

mae. De monte Calvo^ et miraculis ligni S. Crucis historia.

De factis et dictis Jesu^ Meditationes tres. Pro ChristiJide

et Petri sede Orationes tres. In septem Psalmos
,
quos vo-

cant Poenitentiales Paraphrasis. In Jubilum D. Bernardi

de Nomine Jesu Paraphrasis. De B. Maria f^irgine Enco-

mium. jipologia contra Nicolaum Regium Germanum pro

suis orationibus. Pro avita religione retinenda oratio, Crac.

infol. 1599. z 1600. 7mo. Caesarum, Regum et Principum.,

unius et ejusdem partim generis et nominis
^
partim etiam

Imperii ac Dominationis f^itarum Parallelarum lib. 2. in

fol. Cracov. 1603. 8vo. Paradoxa^ de sectis in Religione

Christiana., de Turcica ob Christianorum dissidia erescenie

potentia^ de Libertatis nimiae periculis., de aeualis omnium
statuum in Repub. potentiae deformitate ; de Regum inter

aulicos suos proclivi corruptione , de ambitionis periculoso

vitio^ Pragae 1588. in kto, Romae in 8vo 1601. Cracov.

1598. typis Lazari in kto. 9no. Ad Henricum f^alesium Po-

loniarum Regem Oratio in kto Crac. Lutetiae in kto 1575.

lOmo. De Optimo statu Libertatis., libri duo in kto Cracov.

1598. limo. De Origine et derivatione generis et nom inis

Poloni dialogus in kto Vilnae typis RadivHianis 1580.
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12ino. Ad SiepAanum Re^em Poonin oratto , qua helium

Moscho perdoinito^ pace conclusum gratulatur^ tn Ato Magd.
1582. et Argentinue reciisa cum aliis 1598. Toru. 1582.

in kto. 13tio. In mortern MaximiUani II. Imperatoris Ro-

mani ^ Oratio in kto Ratishonae 1576. z której pozna, ze

Krzysztof ten pod rozerwan w Polszcz elekcy, teg-o Maxy-
miliana stron trzyma, i do nieg-o zajecha, gdzie g^dy mier
Cesarska zasza, we trzy dni t«; mu oracy napisa. 14to. In

morlem Annae Austriacae Poloniae Sveciaeque Reginae
Oratio in kto Cracou. 1598. 15to. In mortem Philippi II.

Hispaniarum Regis Catholici Oratio in kto Cracor. 1598.

16to. Ad Rudolphum II. Imperatorem Oratio de Christia-

norum contra Turcas victoria in Sclavonia ad Sissek parta^

exstat impressa in Svo Hannoviae 1613. inter orationes gra-

tulatorias. 17mo. Ad Jacobum Angliae
.,
Scotiae^ et Bri-

tanniae Regem ^ Oratio in kto Cracov. 1603. 18vo. Clypeus

spiritualis in 12. Cracov. 1598. s modlitwy, juz to czwarty

raz w tym roku przedrukowane. 19no. Turcicae Orationes

uatuordecim : ad imitationem Philippicarum Ciceron. , cui

addita sunt duo opuscula., guorum unum Friderici Coriolae

de Consilio et Consiliariis Principis^ z Hiszpaskieg-o na a-
ciski jzyk przetómaczone ; alterum de Legato et legatione

Cracou. 1595. infol. a potem te dwa polednie traktaty, to

jest de Legato et Legatione^ take de Concilio et Consilia-

riis powtóre wydrukowane w Gdasku in 12. w roku 1646.

Starowol. in Hecaton. jeszcze te iczy. 20mo. Conciones de

Jubileo et Ecclesia. 21nio. Historiam Turcicam. 22do. De
rebus gestis Rudolphi Caesaris. 23tio. Mastices lihertatis.

24to. Elogia illustrium Poloniae Scriptorum. 25to. Posse-

vinus in Apparatu sacro tom. 1. midzy inszemi jeg-o ksig^a-

mi wspomina tez i t: Quatuor Doctorum Ecclesiae encomia.

26to. Ad Sigismundum III. in Comitiis Inaugurationis Ora-

tio ^ Upsaliae 1594. Tem piórem swojem tak si wsLiwi, ze

nie tylko w Polszcz , ale i w obcych krajach nieporównan
sobie saw pozyska, dla tego Stanisaw 3Iiski, tak do nieg-o

w licie swoim pisze : Te etiam atque etiam diligo et admiror

me hercule, fjuod inter tot tuas calamitates, et aduersae for-
tunae procellas ^ non modo animum te dignum non remi-

sisti^ sed et studia ac literas ita coluisti^ ut nunc plurima
laborum et lucubrationum tuarum monimenta , externorum
manibus , summa cum laude tua passim conterantur. Ita se-

nescere oportet yirum, (jui tot Impcratoribus
., tot Regihus,

tot Principibus sejwierit, et charissimus fuerit., negotia domi
forisque tractaverit.) multas gentes., regiones, moresque ipsa-

rum riderit etc. W ksice : De cognitione sui ipsius samie
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kadzie list Grze«^opza XIII. Papiea do siebie pisany w roku

157.3. w którym chwali jeg"0 g-orliwo za wiar, i wolne na

chway Boskiej przyninozenie pióro je^o sawi , zabiegi take

na dobro ojczyzny. Resciiis Epist. 16. Uh. 2. tak do niego

mówi : Quae scribis ^ nec latere sciunt^ nec solent populum

timere ^ i Episto. 20. Turcicas tiias ita quotidie Uho ^ ut

auotidie verear ^ ne desinaiit ^ sic sun ad palatum ^ i znowu

Episto. 18. lib. 1. wiadczy o nim, ze bardzo wiele Polakom,

pismem swojem ohydzi heretyckie bdy, znajdziesz i wicej

listów danych od Rescyusza do Warszewickieg-o z wielkiemi

pochwaami. Starowol. in Hecnt. elogium mu 102. zapisa.

Jako pikne w tym mu przymioty, godne byy i nie jednej

pochway, wysany albowiem od ojca do cudzych krajów za

rad Piotra Myszkowskiego, potem biskupa Krakowskiego, w
jzykach : Francuzkim , Woskim , Niemieckim , Hiszpaskim,

takiej biegoci naby, jakby si w kadym z nich urodzi, lu-

bo on nie kontentujc si tem, e tam z modych lat peregry-

nowa, dla wikszego poleru , sam si tam z ochoty swojej

>vyprawi : wymowy gadko znaczna si w nim wydawaa,
która si pokazaa w oczach Polskiego wiata, gdy posowa na

konwokacy Warszawsk w r. 1574. Biel. fol. 719. Dziel-

no i rozsdek wielki w rzeczach, dla tego Stefan Batory Król

Polski, jego sobie wybra i wysa w legacyi do Szwecyi, upo-

minajc si pewnych zamków w Inflanclech. Bielski f. 790.

Nadto niespracowany w czytaniu ksig i pisaniu. Siostrzenica

jego i Stanisawa, bya za Stanisawem Myszkowskim margra-

bi. N. Warszawicki w roku 1606. zabity na stolicy Moskie-

wskiej , utrzymujc zmylonego Dymitra Cara Moskiewskiego.

Petricius lib. 2. hist. Moschovit. Mikoaja o którym wyej
mówiem pod Warszowskiemi, W^arszawickim zowie Duryew.

Warszyclii herbu Abdank. Od Skarbków hrabiów z

Góry wyszli , w ezyckiem województwie osiadszy, i Bogu

i ojczynie w najlepsz zasueni. O dawniejszych domu tego

mach
,
pod tem imieniem nie mogem si nigdzie doczyta,

najdawniejszego z ksig grodzkich czyckich dochodz Sta-

nisawa z Warszyc, który w r. 1484. dobra swoje Skoszewy

miasteczko, z temi wioskami, Byszewy, Kalien , Mieczkowa

wola, Moskiew, Polik, Wilkowice, Bendon, Buczek, Ostrów,

Parzyce, Czerzhów, Modlna, Kreszów mniejszy i wikszy,

Lenica wiksza, Bogdaca, Tymienica, Dbrówka mniejsza

i wiksza , Wincencyannie z Leenie wojewodzance Brzeskiej

Kujawskiej , czyli raczej wojewodzinie , starocinie czyckiej
puciyMre obligatorio ^ za cztery tysice czerwonych zotych,

kopij tej inskrypcyi znajdziesz u Okol. pod herbem Abdank^
które potem dobra Kazimierzowi III. Królowi Polskiemu do-



stay si, wedug* tego Okolsk. kwitn potem Jakób War-
szycki , którego syn Jan pod Rewlem mnie na nieprzyjaciela

nacierajc zabity: drugi syn Jakóba Maciej miecznik czycki,
z Romiszowskiej Anny trzech synów spodzi : Jana , Stani-

sawa i Jdrzeja. Z tych Jan rotmistrz pod Janem Zamojskim
hetmanem, w obozowych tumanach, od modszego wieku, az

do mierci wychowany bezenny zszed z tego wiata. Stani-

saw na dworze Anny Jagiellonowny Królowy wiek mody po-

lerowa
,
posowa potem na zjazd Wilicki w r. 1587. i pod-

pisa edykt za Zygmuntem III. Constit. fol. 439. urós dalej

kasztelanem Warszawskim , Kobryskim i Osieckim starost,

z któremi tytuami , deputatem naznaczony do zapaty wojsku,

Constit. fol. 878. jedzi od Zygmunta III. Króla w legacyi,

do Iwana Wasilewicza Cara 3Ioskiewskiego znacznym kosztem,

którego nigdy nie aowa; ile jaka na ojczyzn przygoda na-

skwara, Zygmuntowi Królowi Szwedzkie dziedziczne Pa-
stwo, jadcemu do Szwecyi odbiera, ludzi do boju swoj
szkatu wystawionych posa, i sam si z niemi w zamorsk
drog puci, a zostawszy podskarbim wielkim koronnym, gdy
w skarbie pienidzy niestawao, swojemi nie raz potrzeby Rze-

czypospolitej zastpowa, co osobliwiej pokaza w ten czas, gdy
w r. 1613. do ukojenia zwizkowych chorgwi, delegowano

go z sejmu, Constit, fol. 6. bo i na wojsko znaczn wysypa
summ, i przedtem Zygmunta Króla kilka miesicy z swoich

dóbr podejmowa z caym dworem, ze prowenta królewskie od
rokoszanów rozszarpane , nie wystarczay na sustentacy Pana.

Pod czas rokoszu tego i 3Ioskiewskich rewolucyi, nienadwer-
ionym statkiem przy tyme Królu stawajc , zdrowie swoje na

szafie nie raz wystawi. Ale i na Boga swoje szczodrobliwo
owiadczy , kiedy Pannom Bernardynkom w Warszawie ko-

ció i klasztor wystawi , w prowenta uposay , i naleycie

ufundowa : a przy kociele Brzeziskim , kaplic wymurowa i

nada: umar wojewod Podlaskim w r. 1616. w którym roku

jeszcze go z tym honorem zapisanego czytam komissarzem do

granic Podlasia i ksiztwa Litewskiego. Constit. fol. 47. Kupi
by w Podlaskiem dobra Nosowe i Kozirad , o czem wiadczy
Komissya rozgraniczenia Podlasia i Brzecinskiago woje^

wódzlwa, pogrzebiony w swojej fundacyi w Warszawie, trzy-

ma krom wspomnionych wyej starostwa Czerskie i War-
szawskie.

Jdrzej podkomorzy Sieradzki , trzeci syn 3Iacieja mie-

cznika czyckiego, siostra jego i drugich braci Maryanna,
Lasockiego chorego czyckiego maonka , w Brzonickim
kociele spoczywa. Ten Jdrzej spokojne i od publicznego

zgieku dalekie ycie prowadzi , ofiarowanych sobie krzese
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nrzyjjjc niechcla, po mierci w Modlnie zoony, k«/dy który

z przodków domu tego, koció wystawiwszy, wie Mizsz
Sonijj nazwa.-] , w posag;u do nieg^o przyczy , z Katarzyny

Rokszyckiej herbu Pobog-, dwie córki spodzi, jedna Kata-

rzyna pierwszym zwizkiem Gabryelowi Tarnowsl^iemu staro-

cie Krakowskiemu , drug-im Janowi Zebrzydowskiemu mie-

cznikowi koronnemu zalubiona, drug-a Jerzemu Kalinowskie-

mu , ubom omyk nazwa j wojewodzank Mazowieck w
tomie pitym. Synów za czterech : Adama, Pawa, Alexandra

i Stanisawa. Z tych Adam dworzanin królewski , i pose z

Podlaskiego na sejm 1631. ztamtd deputatem zapisany na

trybuna fiskalny Radomski , Conslit. fol. 10. pod Chocimem
za Zygmunta III. w Prusiech i Moskiewskich expedycyach

mnie za ojczyzn piersi swolci nadstawia: zda mi si, ze

to on w Gidlach 00. Dominikanom koció i klasztor fundo-

wa, to pewna e Piotrkowski klasztor 00. Franciszkanów,

liczy go za swego dobrodzieja, ycie to miertelne w niemier-

telne zamieni w r. 1656. na ten czas podkomorzy MlelnickI,

Pawe wojewoda Mazowiecki i genera w r. 1659. syn

drugi Jdrzeja podkomorzego Sieradzkiego , I)y przedtem ka-

sztelanem Konarskim w Lczyckiem , w ten czas kiedy pisa

swój herbarz Okol. syn jego Adam z sejmu 1667. komissa-

rzem naznaczony do granic od Szlska , Constil. fol. 21. a w
roku 1674. Adam wojewodzie Mazowiecki

,
podpisa eekcy

Jana III. Króla Polskiego w Sieradzkiem województwie. Anna
Jdrzeja Bykowskiego podczaszego czyckiego maonka.

Stanisaw najprzód wojewoda Mazowiecki 1632. potem

kasztelan Krakowski, syn trzeci Jdrzeja podkomorzego, je-

szcze od Zygmunta III. Króla w senat Polski policzony, piciu

Królom nie porównan wiernoci, rad i pomoc przez at

pidziesit zaszczyca si : na Zbarazkie i Beresteckie okazye,

okryte tak piesze, jako i jezdne wystawi chorgwie. Sam z

pospolitem ruszeniem , cign nie raz na sukkurs ojczynie.

Pod czas Szwedzkiej burzy w Polszcz , nie tylko , ze z braci

swoj nigdy Jana Kazimierza Króla nie odstpowa, ale tez z

Pileckiej i Krzepicklej fortecy, Szwedów wypdzi. Danko-

wsk fortec przeciwko nim uzbroi, kdy im mny dawa
odpór : W tyche dobrach , na wzór stryja swego , Jana Kazi-

mierza Króla chojn przez niemay czas traktowa rk, co

mu i w Pileckim potem wiadczy zamku. Fortun, któr by
zebra obszern, yjc pomlarkowanic, albo na potrzeby ojczy-

zny, albo na kocioy sypa, w Piotrkowie, w Dankowie, w
Mrzygodzle nowe przyljytki Boskie wystawi, pewn summ
sobie naznaczy, któr codzle, na ubóstwo dzieli: co miesic

za dusze w czyscu zostcojce trycesymy zakupowa, 00. Refor-
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matom w Kpakowskiem mie.<cie placu swego ustpi na konwent

i klasztor. Do Najw. Matki szczególniej nabony, który obraz

w Czstochowie cudami wsawiony, cz(/sto nawiedzajc ubo-

gaci. Duchowiestwo szcze«^ólniej szanowa, ydów I here-

tyków nienawidzi
,

pierwszych nigdzie w dobrach swoich

cierpie niemóg: dokona miertelnego kresu w r. 1680. w
lat ycia swego wicej ni omdzlesit; w r. 1620. ju posu-

jc na sejm, komissarzem naznaczony do granic od Wielkiej-

polskl. Constit. fol. 16. Pierwsza ona jego Bezecka woje-

wodzanka Podolska, druga Helena ksiniczka Wi.niowiecka
Konstantego wojewody Ruskiego córka, z tej zostay si dwie

córki, Teresa Jdrzejowi Firlejowi kasztelanowi Lubelskiemu,

Helena Michaowi Warszycklemu wojewodzie Sendomierskie-

mu, zalubione, i syn Jan Kazimierz dziedzic na Pilcy i ()j-

grodzieiicu, starosta Ojcowski, wspomirta go Konstytucya

1667. fol. 21. Sprzysig si by doywotnie z Domicell z

wielkiego Chrzstowa Wierzbowsk, ale z ni sterilis wszed
do grobu , druga ona jego bya Anna Stanisawska wojewo-

dzanka Kijowska.

Alexander podkomorzy Sieradzki , dziedzic na Warszy-
cach i Biay, czwarty wedug ^r^ew^^ie^o in fastigo Senatus,

syn Jdrzeja podkomorzego Sieradzkiego , tego z Walewskiej

syn Micha, najprzód miecznik czycki, Const. 1667. /*. 21.

i 1676. fol. 27. dalej miecznik koronny i starosta Piotrko-

wski, z sejmu 1690. komissarz do uspokojenia pretensyi Rze-

czypospolitej od kurfirszta Brandebursklego , Constit. fol. 17.

na koniec wojewoda SendomlerskI 1696. r. pukownik wojsk

Rzeczypospolitej z Czarnieckim sawnym wodzem tryumfalnie

wojowa , a potem w Ukraiskich i Moskiewskich mogiach,
take pod Wiedniem pamitny wojownik , temu Helena W^ar-

szycka kasztelanka Krakowska, dwie córki powia. Pierwsza

Teresa
,

posza za Jana Odrowa Pienika wojewod Sie-

radzkiego , druga Teofila za Jana Mciskiego starost Wie-
luskiego, synów za dwóch: Stanisawa miecznika koronnego

starost czyckiego , wsj)omInaj go Konstytucye 1690. ko-

missarzem do granic od Szlska , Constit. fol. 17. i w roku

1703. deputatem do boku królewskiego dla obrady, fol. 15.

wszed w kontrakty maeskie z Maryann Jordanown ka-

sztelank Wojnick , z której tylko Emcreneyanna córka zo-

staa, która \mo voto ya z Ludwikiem Pociejem wojewod
Wileskim i hetmanem wielkim Litewskim. 2do z hrabi
Montmorencl. Jerzy drugi syn Michaa wojewody Sendomier-

skiego, najprzód stolnik Sieradzki, starosta Bolesawski 1697.

dalej starosta Piotrkowski i marszaek trybunau koronnego

1702. kasztelan czycki 1703. a i wojewoda, w roku 1733.

Tom rX. 16
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przeniós si na inszy wiat, potomka adnego nie zostawiwszy

donm Warszyckich chwa wniós do o-robu , w kociele na-

szynj Lwowskim pogrzel)iony , dwa razy ponawia lul)y ma-
eskie , raz z Losiownjj wojewodzank Malborsk , drugi raz

z Potockjj wojewodzankij Bezk *).

lkVaFtes«0^vica5, Jan Warteszowicz na sejmie 1654.

midzy rycerstwo Polskie policzony, o czem patrz Konstytucyi

w tyme roku.

^W^arzycKi herbu Trby ^ w Podg-órzu. Z tych nasi

pisarze wspominaj.-j Jerzego Warzycklego , którego dla oso-

bliwych jego talentów do herbu swego przypucili Jordano-

wie. N. mia za sob Helen Jastkowsk, która po jego mierci
ponowia luby z Dedyiiskim.

lkWar%yiuoivNki herbu Pomian, patrz l^okooirsli-i^
którzy zdawna pisali si z Warzymowa

,
prawda ze Papro.

Okol. ^z*e/*A7* Warzymowskich do herbu Wieniawa nacigaj,
ale rozumiem ze omyk , dla podobiestwa tych dwóch her-

bów z sob Wieniawy i Pomianu. Mikoaj z W^arzymowa ka-

sztelan Brzeski Kujawski 1438. u asków, w Stat. fol. 82.

Tomasz w roku 1443. po znacznem zwyciztwie z Turków w
W^grzech , chorgiew swoje zawiesi w Budzie w kociele.

Bfel.fol. 373.

WASELROT HERB.

Treterus in V{tis Episc. f^armten. pisze ich ^IWeisel-

roclt^ indziej czytam ich ^VFaldeni*otli^ insi H^alenrodt^
MS. o Famil. Prusk. Waselrod Adler, który tez tak ten herb

opisuje. Ora gowa w praw tarczy obrócona, i z szyj czarn,

pod ni dwie nogi rycerza zbrojnego , z ostrogami , tak uo-
one, jakby na nich orla gowa staa, u Tretera tene sam

*) Ta po mierci jego posza za Opaliskiego wojewod Sieradzkie-

go. — Prsypisek Krasickiego.
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herb widzie , tylko ze on lini poprzek nie dzieli
,
gowy orlej

z wywiesionym j(;zykiem od nó«^, MS. za wspomniony t(; lini

pooy, na hemie tez noj^^i wywrócone by powinny do góry

pitami i ostrog-ami , tak eby si(; pitami z sob schodziy,

palcami na bok od siebie. Ten herb jest malowany w Chemy,
w kociele katedralnym na cianie pod krucyfixem, ale z infu
biskupi , bo ukasz Weseirod albo de Allen z Torunia ro-

dem , J. U. D. z kanonika Warmiskieg-o zosta biskupem

tego miejsca, MS. ten powiada, zda mi si e ley w Toru-

niu u S. Jana w kaplicy S. Kostki : bo tam jest ten herb ka-

mienny pod samem sklepieniem, gdzie powiadaj, e ten biskup

w Toruniu trucizn zniesiony. Treterus lubo o jego mierci

twierdzi, e go w Toruniu zastaa, w r. 1512. powracajcego

do Prus z Krakowa, dokd si byt wybra, eby by assystowa

do lubu Zygmuntowi I. Królowi z hrabiank Cyljl, ale o tru-

ciznie milczy, i owszem przydaje, e do Warmjl ciao jeg-o

sprowadzone , tame spoczywa. W Rzymie ten ukasz kon-

firmacy i konsekracy otrzyma , zkd powróciwszy do swego

biskupstwa wprawdzle Kazimierza Króla Polskiego nie mia
sobie przychylnego , atoli e by czowiek mdry

,
pobony , w

wielu jzykach biegy , i przykadnego ycia , tyle sobie tem

estymacyi u Panów Pruskich uskarbi , e Króla utrzymali i

ugaskali, e go spokojnie przy biskupstwie swojem zostawi.

Sukcessorowle za Kazimierzowscy w osobliwszym go mieli

respekcie, Zygmunt najbardziej, od którego ukasz trzyma

trzy starostwa, Starogrodzkle, Sztumskie, i Krystburskle: ko-

ció Warmiski nie tylko w duchownych rzeczach , ale i w
doczesnych wielk roztropnoci rzdzi, tak e prowentów

biskupstwa swego pitnacie tysicy grzywien Uczy, które je-

dnak pienidze, nie na zbogacenle krewnych i kolligatów

swoich, ale na potrzeby kocioa swego i prowincyi poytki

hojnie obraca, wiele w dyecezyl swojej domów Boych w ko-

cielny apparat przystroi, na zamek HellsberskI, który ogniem

spon w r. 1497. sia spendowa. 00. Bernardynów zWisz-

maru sprowadziwszy, w Warmjl fundowa pod tytuem S.

Antoniego, i w wszystkie potrzeby naleycie opatrzy. Z Krzy-

akami nie mia pokoju, ci wiezdc , e im nie sprzyja, na-

mówili arcybiskupa Ryskiego, e ukasza na synod w Iiiflan-

ciech zoony wzywa, ale si tam stawi nie chcia. I lubo

tak on jako i jego rodzina Toru, dawniejszemi czasy za ojczy-

zn swoje znali ,
potem jednak w ksicych Prusach osiedli

:

z których Marcin a Waldenroth Capitaneus Tapiayiensis, de-

kret komissyi Króla Polskiego podpisa w r. 1(>09. i w roku

1620. Constliarius Proinncialis , Deputnliis ad receusionein

juris Martiiius f^allenrodt.

16*
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V^^asic]i.i* N. Wasicki mia za sob Wiktory Strze-

goek, z niej synowie byli, J(;(lrzej, Stanisaw, Maciej, Marcin

i Wojciecb , i córka Anna Dymidecka.

^Vasi€SByMsKi herbu Korczaka na Rusi z Wasiczyna,

Kasper Wasiezyiiski w Ruskiem województwie poborca z sej-

mu 1588. Constit. fol. 503. by potem wojskim Lwowskim,
Acta Terrestr. Leopol. mia za sob Helen^ córk Mikoaja
ysakowskiego Lubicza, kasztelana Chemskiego, pozosta
wdow«; po aniewskim. Scibor brat jego, ale z inszej matki

Polanowskiej urodzony, siostra ich Elbieta ya z Rartomie-

jcm Rczeckim. Krzysztof od modoci swojej do sdziwego

wieku niespracowany dla ojczyzny onierz, z sejmu 1633. ko-

missarz do granic, Constit. J\ 31. poj Jadwig Cetnerown
kasztelank Halick , z Kurzarlskiej urodzon , z tej spodzi
trzy córki, Helen 01evyirisk, Zofi Raranowsk, i Jadwig
Zbroszkow stranikow poln. N. mia za sob Katarzyn

Soniewsk. Elbieta i Anna zakonnica u wszystkich . we
Lwowie. Ostatnia z tego domu Wasiczyska ya z Krosno-

wskim podkomorzym Lwowskim. Teresa z Stefanem Podlo-

dowskim rotmistrzem królewskim, w kontrakty maeskie we-

sza N. mia za sob Katarzyn Soniewsk.

^VasieiicKOwicz herbu Lis odmienny, patrz IfCa-

karoii^icz^ w Miskiem i Kijowskiem województwach. Mi-

koaj Wasiecowicz podwojewodzy Kijowski , mia za sob
Charsk, synowie jego Krzysztof, Jan i Jdrzej. Jakóba

Wasiecowicza wzia w niewol Moskwa , którego gdy w r.

1509. upomina si Zygmunt L Król Polski, nie przyszo do

restytucyi , bo sam dobrowolnie chcia si u Moskwy zosta!.

Wasile^vic« herbu Syrokomla
.^

ale z t odmian, e
na Abdanku kad strza prosto elecem do góry dwiema
krzyami przedzielon, to jest dwa na niej krzye, s w woje-

wództwie Mcisawskiem. Wasilewicz Dymitr koniuszy u Wi-
tolda w. ksicia Litewskieg^o odprawowa od niego poselstwo

do Króla Jagie ofiarujc mu pienidze na wykupienie Podola

od Spytkowych dziedziców, pisze o nim Stryjków, fol. 501.

w r. 1423. Stefan Dymitrowicz Wasilewicz, w zasugach od

ksit Ostrogskich wzi Nowydwor, syn jego Wasil spodzi
Stefana , ten dugo suc na dworze ksit Radziwiów po-

tem w obozie Litewskim wiek swój strawi, syn jego Mikoaj
Kazimierz wojski Mcisawski 1648. podpisa konfederacy ge-

neraln. Ojciec jego pod Pskowem pieszo szed do szturmu.

Papro, fol. 407. suc na ten czas za towarzysz z Radziwi-

em. Eustachiego W^asilewicza wspomina podpis do poselstwa

Panów Ruskich, do Syxta IV. Papiea. S i na Woyniu.
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z tych Wasilewicz Daclino ziemianin Woyski, o czeiii wiad-
czy Metryka Jf^olyska.

WasileiYSki herbu Drzewica^ w Wolyskieiu woje-
wództwie, z ziemi Droliickiej

,
przydomek maj.j Cliochlik.

Walentyn dziedzic na Wasilewie Wasilewski , z Doroty Ru-
tkowianki , spodzi syna Marcina, ten z Kuczyskiej Stefana,

o czem Iranzakcye wiadcz;} w ksii^g-ach Droliickicli 1600. 1620.

i 1630. Stelan z dwócli zon Zawackiej i Rylskiej , zoslawi
Teofila, J(^'drzeja, Tomasza, modo zmarych. Jan w zakonie

S. Franciszka de obscrvantia, Mikoaja, Adama Franciszka

dwóch imion, pisarza ziemskieg;o Krzemienieckiego , temu An-
o^ela Wilczopolska powia te dzieci , Józefa Soc. Jesu i Ale-

xandra, Ann Guchowsk, Teres zakonnic Karmelitank,
i Maryann.
Franciszek Wasilewski archydyakon czycki. Wa wrze nie c

z Wasilowa Wasilewski , z Maryann Niewiecisk herbu Po-
gonia oeniony, mia synów dwóch, Wawrzeiica i Woj-
ciecha, ten Wojciech z Maryann Brzozeiosh spodzi sy-

nów dwóch, Józefa steilem, i Alexandra owczego Ch-
ciskiego , który mia on z województwa Krakowskiego , An-
tonin z Tgoborza Tgoborsk , herbu Srenmwa, z t spo-
dzi synów trzech: Adama, Jana Kantego i Alexego. —
D?iczewski.

^Wasilewski herbu Rogala^ s w ksiztwie Litewskiem
i Ruskiem województwie. I\. Wasilowski z Kmit wojowa
Moskw w r. 1568. Hieronim stolnik Wokowiski poborca w
teje ziemi 1601. Coustit. fol. 111 . 3Iicha Wasilewski pod-

sdck Witebski, mia za sob Antonin Filipowiczown s-
dziank grodzk Misk. Mikoaj Wasilewski 1531. na licie

Zyg-munta I. Króla danym Miastu Lubelsk. Kazimierz Wasi-
lewski herbu Rogala miecznik Lwowski, pisarz grodzki Prze-

myski, zona jeg"o Elbieta Grocholska wojskiego Nowogro-
dzkiego córka, z niej byo dwóch synów, Józef starosta Na-
rewski, i Antoni, tego zona Radzimiska. Ignacego starosty

Narewsklego z Izabelli leszyskiej córka jedynaczka. Teresa

starocianka Narewska pozostaa wdowa po Wasilkowskim o-
wczym Podolskim, posza za Ignacego Rala starost Taboro-
wskiego. N. ya z Mikoajem Podolcem. Kazimierz pisarz

grodzki Przemyski i Ludwik , l)racia Jana starosty Nare-
wskiego.

Tadeusz Wasilewski roku 1778. wojski Orszaski. — Franci-
szek horodniczy Orszaski. — Krasicki.

liWasilkoilski herbu Korczak, w P(Mlolskiem woje-

wództwie. Wsko Wasilkowski dziedzic na dobrach Tuste
nazwanych w r. 1584. syn jego Jdrzej. Acta Castr, Camen.
N. poj Zofi Kalinowsk wojskiego Halickiego Walentego
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córk, z ni spodzi dwóch synów, Prokopa i Samuela, i córk
Ann Zyrawsk. N. zczy si doywotnie z Jadwig Strze-

mesk podsdkown Halick, ta mu powia trzech synów, ludzi

rycerskich, z których by Józef czenik Podolski, ten mia za

sob Humieck z Kckiej siostry Marcina kasztelana Krako-

wskie*>'o urodzon. N. owczy Podolski mia za sob Wasile-

wsk Teres starociank Narewsk, sterilis. Jan w Kijo-

wskiem województwie 1674. Micha, synowie jego Zacharyasz

i Jdrzej. Acta Castren. Leop. 1626. Acta Camen. 1629.

WASKIEWICZ HERB.

Wedug Papro, w Gniazdzte f. 1198. O herb.f. 681.

Okol. tom. S.Jol. 274. Klejnoty f. 103. powinien hyc krzy,

ale u koca czyli u trzonka na dwie czci rozdarty i rozdzie-

lony, kolor krzya zoty, pole niebieskie, na hemie Ks. Kojal.

in MS. trzy pióra strusie kadzie
,
powiadaj za , ze ten herb

za czasów Jagie Króla nadany mowi odwanie Talarów

wojujcemu, i tryumfalnie zawsze z pola schodzcemu. Bosius

de triumphalt cruce Uh. 5. cap. 6. et 7 . takie jak ten herb

fig-ury pooy krzya, które przekopijowa ex Algiptiorum si-

mulacris. Tym si herbem piecztuj Waskiewiczowie w ksi-

ztwie Litewskiem w województwie Miskiem. Bog^dan puko-
wnik , w nieszczliwej pod Wiedrus z Moskw potyczce,

ranny. Stryjków. Uh. 21. c. 7. ale g;o pisze Maskiewicz.

WanieiYSki herbu Bocza^ w ziemi Mawskiej, dom
rozrodzony. Wyciech W^aniowski pleban Brzeski , wyda do

druku Objanienie trudnoci Teologicznych zebrane z Do-
ktorów S. od Anzelma iuitego^ a od niego z przydatkiem

najzyk Polski przetomaczone ^ w Krakowie 1651. in Ato.

^Vallioivski. Ci w komput rycerstwa Polskiego po-

liczeni przez Konstytucy 1676.

^Vso^vicz herbu abd, w Sendomierskiem i Ra-

wskiem województwach , od przodka swego Ws nazwaneg'o,



inza waleczneg-o tak nazwani Wjjsowiezaml : gdzie nabywszy

w Rawskiem dóbr Smogorzewa, z nich si i podzidzieii pisz.

Tak rozumiem ze do nich naley Ziemak z Smogorzewa Cie-

chanowski sdzia, który w r. 143G. podpisat pokój Brzeski u

ask. w Stat. fol. 140. O/io/*// powiada, ze z teg;o domu byli

starostowie Radomscy i omyscy. Derszlaw z Smogorzewa
starosta Radomski, którego córka zyaz Piotrem Gomoliskim.
Balcer Wsowicz z sejmu 1567. poborca w Radomskiem, Stc-

yckiem, Chciilskiem i Opoczyskiem. Conslit. f. 146. Wa-
caw starosta Lenczewski w r. 1587. podpisa ustawy zjazdu

Pokrzvwnickieg'o , województwa Sendomierskiego , Constitut.

fol. 426. I drugi Jan z Woliyó/. 427. Adam poborca w Sen-

domierskiem 1618. Peric. Uh. 2. Histor. Moschov. pisze o

jednym z nich, ze zg-in na stolicy w Moskwie, z Dymitrem
Carem 3Ioskiewskim , niewiem czy nie Mikoaj , o którym

OXo/*^/ namienia, e si pisa de Bielojowice. Krzysztof rot-

mistrz, urodzony by z ojca Wacawa pukownika pod Zamoj-

skim hetmanem, matki Drohojewskiej , w wieluc w prawdzie

bataliach mnego serca da dowody, ale osobliwie w okazyi

z Nalewajkiem, i z Lissowczykami : deputatem zasiada na try-

bunale koronnym 1620. posem obrany na sejm, umar w r.

1628. N. czenik Sendomierski z Drohojewskiej urodzony.

W^awrzeniec z Smogorzewa podsdek Sendomierski, u J\ akie.

w 3Iiechow. fol. 668. w r. 1561. Wsowiczowna z Smogo-
rzewa, zona Macieja Lenka Rokickiego stolnika Sochacze-

wskiego, Papro, o herb. fol. 429. Wacaw archidyakon Po-

znaski 1646. proboszcz Nurski i askarzewski, deputat na

trybuna koronny, któremu synowiec jego Piotr przypisa Olo-

rem pro rostris elouentem , ojciec teg-o W^acawa pod 3Io-

skiewskfj wojn od w wojsku prowadzc, gdy naszych w sto-

licy Moskwa zewszd cisna , on jednak przedar si do nich

z prowiantem. Wacawa synów rachuje Okolski \.^c\\'. W^a-

cawa, Jacka, Franciszka i Zbigniewa. Felicyan starosta Na-

rewski u Króla Michaa w wielkich respektach dworzanin , z

sejmu 1670. komissarz do granic. Constit. fol. 25. Zbig-niew

czenik Sendomierski zmary przed rokiem 1689. syn jeg-o W^a-

caw. Balcer Konstantyn j)odsdek Sendomierski, syn jeg;o

Kasper 1672. Ewa Mikoaja Bezeckiego maonka. Adam i

Maciej podczaszy ukowski , 31axymillan chory w wojsku

cudzoziemskiem. Jan podwojewodzy Radomski, Piotr poborca

Radomski, Wacaw Ig-nacy major w wojsku J. K. Mci 1674.

pisali si na elekcy Jana III. Ludwik stolnik omyski pod-

wojewodzy Krakowski , lamp srebrn na dwa okcie wielk
da do obrazu Matki Boskiej w Sludzlannym 1674. Marcin

stolnik Sochaczcwski fundowa OO. Piarów w Radomiu na
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dobrach ziemskicli, co approbowaa Konstytucya 1690. y. 15.

zda mi si syn jego prowincjaem w tyme zakonie temi czasy,

ni;j2 wielkieg-o j)rzezoru i ludzkoci. Karol najprzód pisarz

ziemski Sendomierski, pose z lym tytuem na sejm 1685. r.

ztamtd deputowany do rewizyi skarbu koronnego, Conslitut.

fol. 8. w r. 1687. juz sdzia ziemski, z sejmu 1690. deputat

do boku królewskiego dla obrady, Consttt. fol. 8. na koniec

podkomorzy Sendomierski 1700. r. deputat do teje funkcyi,

Constit. fol. 15. mia za sob Wsowiczown siostr tej , co

bya za Kopockim, drug- Leysk. Synowiec jego Woj-
ciech, a bodaj nie syn owczego Sendomierskiego, ycia modo
dokona w zakonie naszym w koUegium Kaliskiem 1706. Mar-
cin temi czasy w tyme zakonie. N. proboszcz Nowomiejski
. t. doktor, kociów Dzierznie wymurowawszy umar 1678.
Wacaw Wsowicz starosta Kilacki z Starzechowsk spodzi

trzech synów, Antoniego, Jerzego i Jana, i córk jedne
za Czekanowskim , drug za Dzierzkiem. — Antoni podczaszy

Sanocki z GebuUowskiej spodzi synów siedmiu, Franciszka,
Ignacego, Teodora, Rufina, Józefa, Stefana i An-
toniego, córek dwie Maryann \mo voto Iyck, %do Zar-
bin i Teres Bogdask. — Jerzy podstoli Kijowski, drugi syn

Wacawa starosty Kilackiego z Potock spodzi Walentego,
Franciszka i Micliaa. Córki Joann Szempawsk , i Ró
Jeziersk. — Jan syn trzeci Wacawa umar bezenny. —

'

Ignacy syn Antoniego podczaszego Sanockiego z Gebtdtowskiej\

poj Nowick. Teodor brat Jego obra sobie potem stan ducho-

wny i by proboszczem w Dubiecku. — R. 1778. Karol W-
sowicz sdzia ziemski Radomski. — Andrzej owczy Radomski.
— Jan owczy Stycki. — W Radomskiem temi czasy trzech

braci Wsowiczow tego herbu i procedencyi. Najstarszy pods-
dek ziemski Radomski , drugi dzierawca czyli starosta Budzisze-

wski z Szaniawsk owczank koronn wdow po Drohojewskim
ma córk jedynaczk. — Trzeci brat N. Wsowicz miecznik

Radomski. — W województwie Kijowskiem temi czasy N. W-
sowicz sdzia ziemski Owrucki. — Przypisy Krasickiego.

Temi czasy N. Wsowicz byy genera wojsk Polskich poj w ma-
estwo Ann Tyszkiewiczow/i pierwszym zwizkiem bdc za

Alexandrem hr. Potockim wielkim koniuszym dworu Ces. Ross.,

zrodzon z ks. Poniatowskiej synowicy Stanisawa Augusta Króla.

l^^SOi¥sk.i herbu ada^ w Rawskiem województwie.

N. Wsowski mia za sob Katarzyn Duninown, z tej córka

Katarzyna bya za Jakóbem wicickim , matka Stanisawa
wicickiego biskupa Chemskiego. Nieszpork. Anal. f, 256.

^f^so^YSki herbu Nacz^ jedene dom z Zarczy-
skiemi, ale od dóbr Wsosza w Wielkiej - Polszcz, tak na-

zwani. Karol Wsowski stolnik Kijowski w województwie Ru-
skiem podpisa elekcy Jana III. Bartomiej Natanael W^so-
wski Soc. Jesu ywy cnót wszelkich obraz, tak przeoonym
(rzdzi za kollegium Bydgoskie, Jarosawskie, Poznaskie po
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(lwa kro, i prowincy Polsk,) jako i poddanym b(;dc , za-

wsze na przykad zakonnej karnoci prowadzi ycie. Rektorem
zostawszy , tak innym chojnic prowidowa , ze sam ostry post

codziennie sobie nakazowa. Do narodzenia Paskieg^o od mi-
snych potraw abstynency przez cay gotowa si adwent, któr
zby przed innemi zatai, drobno pokrajawszy miso, na sa-

mym rosole i jarzynie przestawa. Przy otarzu aby si nie

tylko wysok kontemplacy, ale i ciaem jednoczy z Bog-iem,

w elaznym zawsze pasku do mszy witej przystpowa, a

lubo niewinne prowadzi ycie , ustawiczn jednak wosiennic
ciao trapi, której za wezgowck, a deski za materac, tak po
drogach, jako i w domu zaywa: na trzy dni przed mierci
tak picy znaleziony, lubo cikie paroxyzmu i blizkiej mierci
bole dokuczay mu bez wytchnienia, ledwo si jednak da
uprosi, eby na somianym worze schorzaym folg^ jak uczy-

ni czonkom. Paskie dwory, Grudziskiego, z którym pod
czas Szwedzkiej burzy, do cudzych krajów jedzi, Alexandra
Lubomirskiego wojewody Krakowskiego

,
gdzie by missyona-

rzem kazaniami, katechizmami i suchaniem spowiedzi, w po-

dobne
,
jakiemi sam jania , wprawowa obyczaje. Urzd pro-

wincyaa zdawszy, rektorem w Poznaniu uczyniony, czsto
bardzo kapana sobie drugiego za socyusza dobrawszy na mis-

sye wyjeda, zkd si z wielkim dusz zyskiem, oraz Societatis

i Apostolskiej arliwoci saw wraca. Gdy za z Podola, Wo-
ynia i Rusi Tatarska inkursya wypdzia ludzi , w Jarosawiu
rektorem u S. Jana bdc, wygnaców hojnie gospod (dwa
domy na to naznaczywszy) i ywnoci opatrywa, chorym sam
suy, rk wasn ich karmi, umierajcych na drog wie-

cznoci dysponowa. Poznaskie koUegium fabryk szkó i ko-

cioa przyozdobi, mierci dobrej kongregacy tam wprowa-
dzi. To za nie may cud, który do tych czas nieomylna gosi
sawa, e gdy Szwedzi, kocioy, otarze i insze wite rzeczy

psowali i lyli, cudowny krucyfix przed heretyck unoszc nie-

zbonoci z Bydgoszczy, przez Brd rzek, sucht nog za

przewodem anielskim przeszed. Na koniec wiel zasug lat

peen, odpocz w Poznaniu w r. 1687. 4. dnia Padziernika,

wieku swego 70. zakonnego ycia 53. S w druku te jego

ksigi. Imo. Callttectonicorum seu de pulchro Architecla-

rae Sacrae et Civilis compendio collectorum, in fol. Posnan.
1678, 2do. Apparatus Sacerdotum ^ ea compleclens ^ quae
ad notitiam Sacerdotum spectant^ nec non ea^ quac ad scien-

tiam iUi necessaria.) pietatemque perinent ^ in Svo Posnan.

1678. 3tio. Ideae pietalis Heligiosi ^ seu modi quibus for-
mentur actus Religiosae pietatis. Posnan. 1686. in 12. To
samo po Polsku przetomaczone. Podniety naboiestwa za'
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konnego^ to jest sposoby zagrzewajce wol i ajfekty <^ Po-

snan. in 12. 1687.

R. 1778. Henryk W«isowski podsdek Mielnicki. — Antoni pi-

sarz grodzki Braski. — Krasicki.

\¥^^OWS\l%. herbu Topo7\ Od Macieja z Wsosza herbu

Topor wojewody Kaliskiego , swoj lini cign od r. 1421.

jedene dom z Danaborskiemi.

^Vatl.Olvsk.i herbu Nacz w Prusiech , wiadczy o

nich MS. o Familiach Pruskich.

"lVatleikVSl£i herbu Lubicz , w polu b^^kitnem , ale na

hemie krzy taki hyc powinien, jaki jest na podkowie, na nim

za stoi kruk czarny z piercieniem. Zdawna ta familia sawna,
wiadczy epitaphium w Chemie na chorgwi w kociele OO.
Franciszkanów. Martinus Watlewski sago et toga illustris,

pro Reg et Patria^ in Svecia^ Livonia^ Moschovia ^ J^ala-

chiaue praeclara gloriae stipendia meruit ^ obiit 1625.

Herby na niej cztery, Lubicz, Doga, Hoobok, Poraj, poty

MS. de Famil. Pruss. Regina Watlewska bya za Jdrzejem
Dziaowskini, alesterilis. ukasz z Watlewa 1612. y^cta Culm.

\l^atoivski« Micha Watowski , za Króla Wady-
sawa IV. w Moskwie , za Jana Kazimierza we wszystkich,

które tylko za jego panowania mogy si poda, kampaniach,

mierci rycerskiej szuka, odwanie potykajc si z nieprzyja-

cielem : dowodem tego rany wyniesione byy : bo pod Bereste-

czkiem wpó strza Tatarsk przeszyty, za Dnieprem w nog
kul postrzelony przy dobywaniu fortecy; pod Cudnowem z

dziaa w nog ciko raniony, zkd hetmani i wojsko Polskie,

zby krwawe jego zasugi nie poszy bez nadgrody, o jego no-

bilitacy upraszali, co si stao na sejmie 1662. o czem Koli-

stytucya fol. 41.

^Vtro1»ilisli herbu Oksza ^ w Sendomlerskiem wo-

jewództwie. W^ojciech Franciszek W^trobiiiski 1697. podpisa

Obwieszczenie.

Wtróbka herbii Oksza
^
patrz l§trzelecfei«

1¥atta hei^b
,
patrz l^amsou.

l»l^a^¥roi¥slLi herbu Jastrzbiec- w Kaliskiem woje-

wództwie. N. Wawrowski sdzia Krakowski , wspomina go

Konstytucya o Zupach w r. 1368. u ask. w Stat. fol. 77.

Jan de Wawry Wawrowski wojski i pisarz ziemski Kaliski,

którego syn Mikoaj w r. 1649. od mierci modo zabrany, w
Kaliszu pogrzebiony ley; nagrobek jego wypisa Starowol. in

Monum. N. mia za sob Jadwig Lisieck.

IW^aifrzecki herbu lepowron, w ksiztwie Lite-

wskiem. Augustyn Wawrzecki z Krzetuszowa w województwie

Wileskiem podpisa elekcy Jana Kazimierza Króla. Wady-
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saw pisarz g^rodzki Bracawski 1674. Jarosz pisarz ziemski

Bracawski, komissarz do granic od Kurlandyi z sejmu 1685.
Constit. fol. 9. a w r. 1690. juz sdzia ziemski Bracawski,
do teje funkcyi naznaczony. Constit. fol. 14. Wawrzecka
sdzianka ziemska Bracawska bya za Michaem Podolcem.
N. deputat na trybuna Litewski 1740.
DuHCzewski w herbarzu, pocztki familji Wawrzeckich wyprowa-

dza z starodawnego domu Skrzetuskich w Krakowskiem zamie-

szkaego, z którego to domu jeden Wawrzeniec przeniós si na
Litw , i jego synów od imienia ojca Wawrztowiczami a potem
Wawrzeckiemi przezwano. Przy tem twierdzi e nie herbu Sle-

powroti ale Rola uywaj. — Krasicki w Przypisach swych do-

daje, e za jego czasów Stanisaw Wawrzecki by sdzi
ziem. Bracawskim. Brat jego rodzony Jan kanonik Wileski,
Pocki. — Tadeusz wojski Bracawski. — Jan podstoli Bra-

cawski. — W r. 1788. Tomasz podkomorzy Kowieski. —
Krasicki.

WAXMAN imm^mKmm^tm hebb.

Sam tylko Okolskt o tym herbie pisze, tom. S. fol. 350.

w ten sposób : powinna by<5 tarcza zotego koloru, na niej mur
wycigniony, w którego rodku kawaler, tak ze i z tej strony

jego, na murze widzie trzy blanki, i z drugiej tyle, mur i

kawaler ma by czerwony , w murze trzy okna na rozoenie
dzia, dwa niej , jedno nad niemi u góry, w murze za tak z

tej jako i z tamtej strony kawalera, jedno takie okno: we
rodku tego muru m jest zbrojny po pas, z brod, praw
rk miecz trzyma, jakby do cicia zaniesiony, lewa jakby do

pochew schylona, na hemie z korony wychodzi j)ó takiego

ma. Herb ten nadany od Zygmunta III. Króla Polskiego w
r. 1589. Janowi Waxmanowi, o czem list cay tego Króla

przywodzi Okolski, z tej okazyi : Pod rozrónion elekcy mi-
dzy Maxymiiianem ksiciem Auslryi i Zygmuntem Szwe-
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dzkim, g-dy obadwa do lej si korony cisnli, a Maxymilian do

Krakowa, chcc \ ubiedz
,
pokwapi, Jan Waxman z ojca z

Szwajcarskiej ziemi, z matki Norymberdzanki urodzony, w Kra-

kowie , na ten czas prezydujc temu miastu, tak stron Zy-

•jmunta trzyma , ze nie tylko Maxymiliana do miasta nie przy-

puci, ale tez miasto uzbroiwszy, way restaurowawszy, ludmi
i dziaami obwarowawszy, wszystkie nadzieje wejcia do miasta

zamkn, nawet bramy, do której si ksizcia Austryi ludzie

g-watem darli , ze ich ztamtd wyparowa : dla tego takiemi

przymilony zasugami, gdy na sejmie 1589. r. za nim Krako-

wskiego województwa rycerstwo, i hetman Zamojski instancy

wnosili
,
przypuszczony do prerogatyw szlachectwa , ze wszy-

stkiem potomstwem, i tym klejnotem uczczony; krom tego, od

tego Zygmunta wzi w nadgrod wójtostwo Siemiechowskie

i myny w Zielonkach; zostawi trzech synów: Jana, Michaa
i Hieronima. Z tych Jan

,
przez lat 30 w wojsku na saw za-

pracowa, w Moskwie osobliwie, w Prusach, I pod czas roko-

szu, jest jego w tym domu wysuga, wójtostwo Kaje, od Zy-

g-munta III. nadane, przeszed na inszy wiat w r. 1632. spo-

dziwszy synów czterech, Stanisawa na expedycyl Moskiewskiej

wasnym kosztem od prowadzcego, atoli poprzedzi ojca do

grobu w r. 1629. ona jego Konstancya Zbylitowska; Jana w
zakonie Kaznodziejskim; Kazimierza, ten w Rzymie J. U. Do-
ctoratum otrzymawszy, gdy do ojczyzny powróci, kanonikiem

by Warmiskim, a te i Krakowskim. Tene czy inszy Jan

Kazimierz kanonik Krakowski , kustosz Wilicki , wyzu si z

miertelnoci w r. 1690. Jacka sekretarza królewskiego, I córki

dwie, Agnieszk i Ann. Micha drugi syn Jana , w cudzych

jzykach, Francuzkim, Hiszpaskim, Niemieckim I W^gler-

skim biegy, m rycersk dzielnoci zalecony, w której re-

kompens wzi pewne dobra w Litwie od Zygmunta III. Hie-

ronim trzeci syn, i ten od braci swoich nieodrodny, mny w
rku na nieprzyjaciela onierz. Z sióstr tych trzech braci,

ZoHa Mikoajowi Szembekowi zalubiona, Zuzanna i Agnie-

szka. N. Waxman burgrabia Krakowski 1693. Jan kanonik

Krakowski 1668. Zaliisk. t. l.fol. 43. Micha owczy Laty-

czewski , ona Barbara Rusocka , temi czasy.

R. 1778. Józef Waxman burgrabia zamku Krakowskiego. — Mi-
cha podczaszy Oszmiaski. — Krasicki.W HERB.

W powinien by w koronie zotej , sam wprawdzie od

szyi zaraz skrcony, osobliwie jednak ogon u niego przeplatano

pokrcony , w pó niego w pysku w praw tarczy obróconym,
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W Z HERB.

trzyma g^azk z jaboni z listkami i jabkiem zielonem , kolor

wa czarny, pole tarczy czerwone, na iemie pice piór stru-

sich. Tak g-o opisuj Papro, iv Gniazdzie f. 1088. O herb.

fol. 282. Okol. tom. Z. fol. Tli. Bielskifol. 314. Klejnoty

fol. 88. Nie wszyscy jednak jednym ksztatem lierbu Wz za-

ywaj. Okolski krom wyej namienionej
,
pi inszych figur

kadzie: w jednejW pokrcony, ale nie ma przeplataneg-o

ogona, ani korony na gowie, ani w pysku jabka, na tarczy

ótej, i tym si piecztuj Podoleccy i Wowie na Rusi.W drugiejw krto idzie, tylko e nie przeplatany ogon, w
koronie take, w pysku za trzyma jabko z krzyem, i to jest

herb Wyków, i tych którzy od nich rozrodzili si. Osiskich,
Widawskich i Siedleckich. W trzeciejW bez jabka w ko-

ronie jednak , i nie tak bardzo skrcony : i teg-o herbu z fami-

liantów Okolski adnego nie pooy. W^ czwartej , w we
wszystkiem jest taki

,
jak na pocztku jest opisany, ale z pyska

miasto jabka dzieci od gowy wpó wida, i to by herb zwy-
czajny monarchom Longobardów , który do Polski naszej z

sob wniosa Bona Sforcya ona Zygmunta I. Króla Polskie-

go. W pitej , dwa we w koronach do siebie pyskami i -
dami obrócone , do góry wspite , a kocami ogonów z sob
si stykajce, i to jest herb Jasieskich. Do tego jeszcze w
Szydowieckich herbie i tym co si zowie Zota wolno, w-
ów znajdziesz, ale o kadym z nich na swem miejscu mówi
si. Jam te w tomie drugim fol. 80. pooy herb Bajbu-

zów, kdy koo strzayw si krci, tyme si herbem szczyc
Koslrowscy i Ambroewiczowie, ale miasto strzay, dzid kad
i grzybów take u nich nie masz, z których Jan Bazyli Ambro-
ewicz podstolim by Parnawskim , zostawi syna Michaa.
W^ Dziulich herbie trzy we si znajduj , jakom mówi w
czwartym tomie. Te jednak rónice herbuW od Okolskieg-o
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wyraone, poniewa jedne s takie, których teraz w Polszcz

nikt nie zaywa, drugie za mao co si róni od pierwszego

odeninie opisanego herbu, dla teg^o niechc niemi zagszcza

karty. Zkdby za pocztki swoje zabra ten herb, bardziej si

domylaj ciz pisarze nasi, nieli zby mieli co pewnego sta-

nowi : mówi jedni , ze rycerzowi Wz nazwanemu za prze-

myln jak sztuk, któr nieprzyjaciela na t ojczyzn zasa-

dzonego albo odwróci, albo zama impet, ten herb nadany

w r. 1306. ale co si tycze czasu, to si utrzyma nie moe,
poniewa wedug Dugosza komputu, ju herbuW biskup

Pocki Nietych nazwany, dobrze przedtem, to jest w r. 1260.

w senacie Polskim zasiada. I Nakiel. w swojej Miechów,

fol. 118. ex libro Benejiciorum Dugosza pisze, ze Szymon

herbuW przodek Poajowskich de Poajowice pod Miecho-

wem, jeszcze przed rokiem 1198. ju by wpisany w rejestr

Benefaktorów tego konwentu *). Paproclii, któremu powiad-

cza Okosci^ za osobliwsz jak czuo przeciwko nieprzyja-

cioom tej ojczyzny, nadany przodkowi domu teg-o, jabko za
potem doWa przydane, e Sieradzk ziemi kto z familian-

tów tych
,

podczas inkursyi nieprzyjacielskiej konserwowa

wcale. Parisius róne swoje domysy przytacza
,
pierwszy by

prawi moe, e owemu mowi Skubów nazwanemu, który

smoka w smoczej jamie pod Krakowem legowisko swoje ma-

jcego , i ludziom ztamtd szkody czynicego, gdy zabi, tego

samego Wa w herb na pamitk woono w nadgrod tego

dziea, a w zamiast tej, któr na zabicie tego wa podrzuci

mu przyprawn sztuk, jabko w pysk wa zoono. Albo te
na wojnie z Rzymiany Sarmatów, kiedy jeden z nich chor-

giew z rk Rzymianina chorego , w potrzebie gwatem wy-

dar, na którejw by podniesiony do góry, i pokrcony, ile

e z Rzymskich historyków to jest pewna, e Rzymianie na

swoich chorgwiach smoków zaywali
,
jabko za potem za

insze dzieo przydane. To pewna, e Wów w herbie swoim

dawne narody i familie nosili. O Egipcyanach wiadczy Pe-

trasancta de Tesser. Gentilit. c. 3. e to sobie za znak swój

przywaszczyli trzech wów pokrconych , midzy liciami

botnistemi. Królowie Langobardów, a potem dom sawny

Sforcyów ksit Medyolaskich , z których rodu bya Bona

Sforcya Królowa Polska, takim si wem zaszczycali, jako si

*) Cytowany tu Dugosz in Miechovia fol. 107. czyni wzmiank in

libro Benejiciorum eccles. Crac. — o czterech braciach herbu

W: — Janie, Stanisawie, Mikoaju i Andrzeju
dziedzicach na Grzmucinie w województwie Krakowskiem. —
Prsypisek Krasickiego.
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wyej opisa, zkd tez Braun. Uh. 2. Civit. fol. 43. miastu

Medyolanowi tene sam herb przywaszcza. Tenie Petrasancta

cap. 55. powiada, ze wiele jest domów we Woszech, Bry-

taiinji i Francyl, które W«;zów rónym ksztatem w swoich

herbach ukadaj : Grzegorz nawet dziesity tego Imienia Pa-

pie, w r. 1271. z familji by ricecomesów Medyolanskieh,

u których w herbie Wz wedug- Alfonsa Ciaconiiisza ^ ale

z dzieci(,'ciem w pysku jeg-o, Petrasancta cap. 55. zkd o nim

prophecla u Malachiasza taka bya , Anguinus vir. Henri. in

Fusciculo SS. Ib. 2. dist. 3. cap. 14.

Herbotvni.
Podolecki^

Poajowski,

Rudzkie

Rzeszowskie

Siedleckie

Szamoszewski,

lVzyke
Widawski.

Amhroiewicz^ Koyczan,

Borek^ Kozai^ski,

Ciekawski, Kuczkowskie

CiecAomskie Kurowskie
Dotowski^ ojko,
FurSe Madrzyke
Grozowskie Oryski^
Jasiskie Osiskie

Koracze Piaseckie

Kostrowskie Piseckie

Duiiczewski ^ Kuropatnicki ^ Maachowski i inni nastpujcym fami-

liom tene herb naznaczaj

:

Cichocki, Cichomski, Kostrowtcki , Szemiosz.

Przodkowie domu tego.

Piotr NIedych biskup Pocki , w podesztymci wprawdzie

wieku, rzdy teg-o kocioa obj, atoli, w utrzymaniu karnoci

kocielnej, w wykorzenieniu z swojej dyecezyi gorszcych dru-

gich naogów , w pobonych uczynkach , któreml owieczki

swoje do cnót wszystkich zachca, witobliwie wszystko roz-

porzdziwszy, sakramentami witeml na drog wiecznoci opa-

trzony, przeszed z tego wiata w roku 1263. trzeciego roku

biskupstwa swego, Lubien, z Dugosza in J^itis Episc. Pocen.
MikoajW z Dobrzankowa kasztelan Ciechanowski w roku

1452. by na zjedzie Czerwieskim ksit Mazowieckich,

Stat. Masov.fol. 94. I w r. 1458. /o/. 122. I drugi pod tez

czasy Mikoaj z Dobrzankowa chory Ciechanowski , w Za«

kroczymskim 1453. Siat. Masov. fol. 98. Tene czy wjzszy

Mikoaj
, (ale juz de Bogate napisany)W wojewoda Mazo-

wiecki, w r. 1472. na licie Bolesawa ksicia 3IazowieckIe-

go. Stat. Masov. fol. 126. I 1478. fol. 128. Jan WojciechW wojewoda Pocki w r. 1495. Mikoaj Madrzyk z Sfcaro-

grodu kasztelan Bezki , w r. 1436. jako si mówio w pier-

wszym tomie. JanW de Mnich podskarbi kslztwa Mazo-
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wieckiego, który zonie swojej Magorzacie, Lwa Kryskiego

córce, wie Trojanów, i z pewn summa zapisa w r. 1466. o

czem ucinek listu Wadysawa ksiz<;cia Mazowieckiego i Be-

!a

nazad do stou ksiceg'0. Wojciech z Szczeczna al)o Borek,

S. T. Doctor^ vir ingenio subtilis , sermone eloguens
,
prae-

dicator gj'aliosissimus Ordinis S. Dominici^ qui oh insignes

animi sui dotes^ ex Provinciali et Inuisitore in Episcopiim

Theodosiensem , ac Suffraganeum Ecclesiae Gnesnensis sub

Alherto Reg antio 1493. est suhlimatus ^ mówi Severin. in

Vita S. Hyacin. Uh. 1. cap. 23.

^il^ herbu lepowron^ w Podlaskiem województwie.

Okolski te^o Jana Waza podskarbiego Mazowieckiego i pod

herbem Wz pooy, i pod lepowronem, o którym troch

si wyej mówio, gdzie przydaje, ze za swoje dziea rycerskie

przeciwko Jadwingom, wiele dóbr w Podlasiu od Wadysawa
ksicia Mazowieckiego w nadgrod zabra, mniej jednak

ostronie napisa to ten autor, bo ten Jan i Wadysaw ksie,

yli w roku 1466. kiedy juz Jadwingów w Podlasiu nie byo,

dopiero wojny z niemi adnej. Potem Wadysaw ksize Ma-

zowiecki, do Podlasia adnego prawa nie mia, nie móg tam

tedy adnych dóbr rozdawa<5: Ale i procedency domu tego nie

lepiej wypisa, kiedy powiada, e wnuk tego Jana Mikoaj,

syn take Mikoaja, by deputatem na pierwszy trybuna w
Polszcz, to jest od r. 1466. w lat sto dwadziecia, z Ryte-

lowny pisze, e spodzi trzech synów, Krzysztofa, którego

ona Kurczowna wojewodzanka Derpska, Jana i Adama mów
wojennych , z tych Adam z Anny Bokiejowny, mia syna Wa-
wrzeilca chorego 3Iielnickiego, który z Ann Bechack pod-

czaszank Chemsk , wszed w kontrakty maeskie , bya to

siostrzenica Jdrzeja Lipskiego biskupa Krakowskiego , ta mu
powia czterech synów: Wadysawa, Stefana, Jana i Fran-

ciszka. Elekcy Jana IIL Króla ci w województwie Podla-

skiem podpisali : Samuel stolnik Drohicki podstaroci grodzki

Mielnicki, Samuel podczaszy Mielnicki, Ludwik Jan, Jan i

Samuel.W herbu lVi , w Przemyskiej ziemi , Stanisawowi

Wowi rotmistrzowi , tych Duneskich Kozaków, którzy pod

wojn Moskiewsk do Wadysawa IV. Króla Polskiego prze-

nieli si byli, ju na ten czas zmaremu, summ pewn nale-c , kazano skarbowi Lit. zapaci potomkom jego na sejmie

1635. Conslit. fol. 24. Wowna Walentego Koniewskiego

maonka.
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Waeski czy Ik^ayuski herbu Ahdank , w Po-
ckiem wojewódzU^le, a ztan)t;(d niektórzy wynieli sir do ksi<;-

ztwa Zmudzkleg^o , z tvcli l>v Barllomiej Wazyski onierz w
Indanciech sawny, podkomorzy Derpski na mudzi osiad,

w r. 1606. Derptu dug-o Szwedom l)roni, którzy g-o z Mans-

feldem dol)ywali ; na koniec wycieczk<^ uczyniwszy , z pola icli

spdzi, i z ohozu wygna, ley w AYilnie w kociele S. Ka-

zimierza, byt posem na sejm 1623. zkd komissarzem stanq

do traktatów o pokój z Szwedami. Constit. fol. 3. Synowie

jego , Bartomiej praat kantor
, potem dziekan w katedrze

Wileskiej. Kojalow. in MS. Wojciech sekretarz i dworza-

nin królewski, cywun Dirwaski , zona jeg-o Anna Pacowna
podobno chorzanka Litewska, wspomina j Konstytiicya 1661.

foi.2\. trzeci poj Naruszewiczown. Czwarty Hieronim sta-

rosta W^iekszniaski i Tyrkszlewski , mia za sob ^rafown
Scbwerynown, z tej synowie: Alexander, pukownik w woj-

sku Litewskiem , miewa kommendy g-eneralne od hetmana Li-

tewskieg-o Ogiskieg-o, drug^i take by pukownikiem w wojsku

cudzoziemskiem, trzeci cywun ^Yiekszniaski, zona jeg-o Anna
Danowska herbu Krzywda , z tej si zosta syn temi czasy,

Micha Skarbek Wazyski skarbny Litewski , któreg-o stryjo-

wie stryjeczni, jeden by pukownikiem u Dymitra ks. W^inio-

wieckiego, drugi porucznikiem. Maryanna AYayska w Po-
ckiem , W^oliskiego maonka , daa do obrazu Sierpskieg-o

Matki Boskiej bogate podarunki w r. 1650. L. Papro. aski
Cudów. fol. 63. Adam "Wazyski tego herbu w Wielklej-

Polszcze, mia za sob Jadwig- Koszutsk herbu Leszczyc, z

tej syn Józef. Jan w Inflanciech 1632. Kazimierz starosta Po-

niaski , sdzia g-rodzki Oszmiaski 1740.

N. Waeski pisarz wiel. Litewski, starosta Kiernowski i Krosie-

ski , m staropolskiej cnoty. — Józef roku 1788. podkomorzy

Oszmiaski. — Antoni sdzia grodzki Oszmiaski. — Przy-

pisy Krasickiego.

Ifayuski herbu Jastrzbiec- wiadczy o nich list

Zygmunta L dany Goszyckim n Papro. inStrom. kdy wspo-

minaj Wojciecha Wazeskiego tego herbu. Pawe Jarunto-

wski oeniwszy si z Waank z W agacz, i od dziedziców po-

skupowawszy, nazwany Wazyskim , mia synów siedmiu,

3Iarcina, Wojciecha, Mikoaja, Jakóba steriles , Stanisawa,

od którego zostao si trzech synów, Walentyn i Maciej bez-

dzietni, i W^ojciech z synem swoim Jdrzejem. Jana, któreg-o

syn take Jan, w Brzuskach osiad. Kaspra, którego syn Sta-

nisaw improlis - drugi za Jan, ten spodzi trzech synów,

Mikoaja, Józefa i Antoniego Societ. Jesu , rzdzi kollegium

Brzeciaskie 1737.

Tom IX. 17
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llVayiisl4.i /lerbu Pilawa^ w Krakowskiem wojewódz-

twie , z Wazyiia si(,' leg-o pisz, który jest pod Jdrzejowem,

który juz wyszed z ich rku: bo za czasów Baranowskiego,

juz ten Wazyn by w possessyi Alexandra ugowskiej^o dzie-

dzica na Korzkwi. Z tych by Krzysztof Wazyski , mia za

sob Krystyno Janowsk, córk Adama z Borkowny urodzon,

z któr zostao potomstwo. Kasper poj Elbiet Moszysk
siostr Michaa. N. bya za Stanisawem Potockim herbu Pi-

lawa wojskim Ki-akowskim. N. za Jerzym Borowskim herbu

Pilawa. Jakób z Goworkowny spodzi Jana , ten z Krzylczy-

ckiej Wawrzeiica, Rafaa, i Stanisawa, ten za Marcyana,

Krzysztofa i Konstantego. Stefan podwojewodzy Krakowski,

komissarz z sejmu 1078. Constil. fol. 19. Drudzy si z nich

pisz z Obidic. Jan w zakonie naszym przykadnych obycza-

jów, i nauki wytwornej kapan, w Poznaniu prace swoje za-

koczy w r. 1661. Histor. Colleg.

WCZELE .^wMfflifci^ HERB,

Szachownica hyc powinna, zótem I biaem polem prze-

platana na tarczy, na hemie za Murzynka, gowa u niej w
koronie, czoo bind bia zwizane, twarz zupen u niej wi-

dad, w rku obu trzyma tak szachownic, jaka jest na tar-

czy. Tak go opisuj Papro, w Gniazdzte fol. 704. O herb.

fol. ^^7. Biel. fol. 340. Okol. tom. 'S. fol. 101. Wedug
tyche autorów, z tej okazyi wzi swoje pocztki : Sowak nie-

jaki rodem , na imi Houb , dug peregrynacy wiat okr-

ywszy, do Maurów te zabieg, czy jako chce Bielski., do

Królestwa Granateskiego, a ze by nie tylko rycerskiemi dzie-

ami mz wsawiony: ale i w graniu szachów biegy, gdy si

ta wie(5 o nim na dwór królewski przecisna, córka Króla
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Maurów, dufajc swojej w szachy umlejtnoi^cl , wyzwaa g-o

z sob do tej gry , a pewn u siebie bdc w tej sztuce zwy-

cicztwa, nie Insz wygranej rekompens zaoya, tylko t,
aby ten kto wygra, zwycionemu w gow szacliownic ude-

rzy: zbranla si wprawdzie dugo dla takiej kondycyl prze-

rzeczony Sowak, ale gdy go lem bardziej przypierano, wszed
w utarczk szachow i wygra, kondycy wypeni, bo przy-

niewolony, o gow tej co przegraa szachownic uderzy. Król

za obrót jego w tej grze pochwaliwszy, jeszcze i tem wygran
jego upominkowa, ze na pamitk jej, i szachownic i pann
murzysk w herbie jeg-o zoy. Do Polski za ten herb wnie-

siony za czasów Bolesawa Krzywousta w r. 1103. Wedug
wiadectwa Petrasancta de Tesser. cap. 39. wiele bardzo

domów w HIszpanjI znajduje si, które si szachownic pie-

cztuj, I w Hannonjl wedug Braun. Uh. 3. fol. 23. Civit,

Hrabiowie take Suryi, margrabiowie Badescy, ksita Sa-

skie i inni. Zowie si ten herb Inaczej ebno po Sowiasku,
to jest jak tomaczy Papro, od Iba stuczonego, zowie go po-

naszemu Wczele , ze w czoo uderzono. Foglarowie na Szl-
sku , i insze tame familie

,
podobnemi temu , herbami si

szczyc: Kroacya I ta w herbie nosi szacliownic. Levinus Hul-
sius. Tego by herbu Mikoaj Tumigraa starosta Kujawski
w r. 1472. o czem Biel. fol. 340. Crom. Uh. 20. Pruszcz
w opisaniu Miasta Kraków, fol. 92. Do tego herbu naciga
W^Isawa biskupa KrakowskIeg"o , ale on do Zabawczyków na-

ley. Zda mi si, e do tego domu nalea Wilhelm zakonu
Kaznodziejskiego, biskup Kamieniecki, wprawdzlec daje mi
cenzur, Auctor Ksiki Historiae Polonae criticae p. 84.

em go pierwszego pooy midzy temi infuatami, ale powi-
nienem byt to uczyni, kiedy go Ruszel i inni autorowle chc
mie o te czasy na tej katedrze. Racya, któr przytacza ten

przezacny nasz praat, jeszcze nie zbia z possessyi infuy Ka-

mienieckiej przerzeczonego Wilhelma
,
gdy powiada , e go ci

autorowle przez omyk zmieszali z Wilhelmem biskupem Ka-

mienieckim , i miasto Kamiiiskim napisali g^o Kamienieckim

;

jak im to teg-o dowodzi, e to omyka? a kiedy ^w^se/ powie,

e to by inszy Wilhelm zakonu Kaznodziejskiego biskup Ka-
miski, zmary w r. 1329. a inszy Wilhelm, lubo tego imie-

nia, i tego zakonu, biskup Kamieniecki w r. 1373. niewiem
coby na to odpowiedziano? jako naprzykad trafiao si to i in-

dziej, bo w r. 1510. na Chcmisklem biskupstwie siedzia 3fi-

koaj , i na Chemskiem w tyme roku Mikoaj. Na Bzowiu-
sza za powie, e in Propagine S. Hyacinthi^ miasto tego

co mia pooy drukarz Camenecensis, omyk podtrci Ca-
minensis.

17'
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Herbouni.

Cerna^ Gurowski^ Pogoi^zelski^

Chekowski\ Jabkowski., Prctficz^

Dobi('Jowskt\ Kaczanowskie liumiejowski\
' Di^oszewskt\ Karmiski^ Rzegnowski^
JJzhcrkowskt., Ludzislawski^ Trzecki^

Dzieleczijski^ Luteski^ Tumigraa^
Gatski^ Mielifiski^ f^ociejotuski,

Gniazdowskie Mijleckie Wesoowski,

Grabskie JSaleski^

Kuropatnieki herb ten i familji Lecho przypisuje. —
^Wdzik herbu Dbroiua^ a temi czasy juz zda mi si

H^clziekoiiski^ w województwie Mazowieckiem. Z których

N. Wdziekoiiski, prowincy Rusk rztdzil 00. Bernardynów,
kustosz teraniejszy Lwowski, zakonnik pobonoci I ludzkoci

wielkiej. Maciej i Pawe w ziemi omyskiej, Mateusz w Nur-
sklej 1697.

1Vflzieill1lor§>ki ^ w Sendomlerskiem województwie.

Z tych by Stanisaw AYdzienihorski w zakonie naszym, rzdzi
koUeg^ia: Rawskie, Lubelskie, Krakowskie u S. Piotra i ca
prowincy Polsk przez lat om , mz wielki w radzie, której

od nieg-o i wielcy Panowie zaslgall, pomiarkowany w rzdach,
z Bog^iem caem yciem zczony , umar w Krakowie u S.

Piotra w r. 1709. Adam 1G60. Karol 1(597.

^l^cliatcloiYSki herbu Zabawa , w Sendomierskiem
województwie.

lVcl:ai¥Sk.i na Rusi, ale to podobno ma byc "W-
saifski.

Krasicki iv Przypisach swych do Herbarze Niesieckiego namieDia,

e w jego bibliotece znajduje si Tom IV. manuskryptów Sa-
muela Wclawskiego wojskiego Upitskiego pokojowego J. K. M.
pisany w r. 1673. Nietylko z rzeczy tam wyraonych ale z uwag
przydanych zna i to by m uczony , w interesach publicznych

biegy i do spraw znacznych uywany. — W tyme Manuskry-
pcie przy pocztku jest tego Wacawskiego pooony takowy na-

grobek : — ,,Hic jacet Samuel lVclaxvski Tribimus Upicicnsis.

Ter ad Tartaros , Septies ad Moschos , Decies ad Turcas Lega-
tus. Regum Johafinis Casimiri, Michaelis , et Joannis III. In-

timus Consiliarius. Tot meritorum nulla merces. O Rex Regum!
SIS miki ultima mcrces.'-^ —

WEDELSE albo WEDELSZTEDA HERB.

MS. o Familiach Pruskich^ taki ich herb kadzie, w polu

czerwonem pas modry szeroki od leweg-o boku tarczy z g^óry,

na prawy ukosem idzie, strzaa tyme ksztatem nad nim czarna.
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WEDELSE
albo

WEDELSZTEDA
HERB.

na hemie nad koron trzy pióra strusie. Z tych na Chemi-
skiej , by Maciej Wedelszteda , który pokupiwszy pewne do-
bra, spodzi dwie córki, jedna z nicli bya za Bernardem Kru-
szyskim, druga za Janem Gorzdowskim. Atoli wzakrystyi ko-
cioa Malborskiego farnego , widziaem herhy Piotra Wedel-
sztedy, pierwszy, Róa czerwona pena w polu biaem , na
hemie taka róa z literami D. U. T. Drugi, w którem strzaa
bya na ukos, z praweg-o boku na lewy tarczy idca, w polu
niebieskiem, na hemie trzy pióra strusie, przez które ta sama
strzaa przechodzia. Trzeci, wiea czerwona z bram otwart,
w tej sowa niby czuwajca , z skrzydami rozcignionemi

, py-
skiem troch(^ w lew obróconym, i z literami D. U. D. na
hemie trzy pióra kaponie, i taka sowa na nich szarawa. Na
chorgwi za taki napis. Ad stirpern antiiiam H^edelszteda-
rum referentem vitae niortalis primordia Petrum Jl^edel-

szteda ^ salutarl uidem lavacro ^ a Luteranae sectae mini-
stra ahlutum^ non siio tamen tunc ^ sed Catholicae relioionis

albo mscriptum^ demque post
^
pravorum Liieri errorum

sectatorem fuctum ^ operam interim^ tum Praesidi Proinn-
ciae Pomeraniae Michneli Konarskie tum in nula Serenis-
simo Sigismundo III. Regi Poloniae pro cataphracto dan-
iem , binis exercitus expedilionibus aeuo ut militem , aua
ul tribunum militum merentem ^ connubio tandem stabili jun-
ctum ^ reiJamiliaris diligentissimum

^ gravi morbo prostra-
tum , caducae vitae memorem , aeternitatis non immemorem,
ad eam ipsam , u qua particeps rationis turpilcr descirerat^
rcligionem solam salvantem Catholicam

^
per errantium inc-

dicinam confessionem y ab ipso interim barat/iro revocavit.
Cni conJux superstes cum prole ?naestissima ^ hoc doloris et

amoris simul monimentum fecerunt.
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ll>clelski albo de 1Vedel patrz Tiiczyiiski ^ bo

to jedenze dom z niemi , a temi czasy, wtpi; , zby Wedelscy

w Polszcz teg-o berbu byli.

^Vcdro5COivsKi herbu Trzaska , w województwie Ra-

wskiem. Wojciech Wc^drogowski w akademji Krakowskiej mi
uczony i sawny. Drudzy znich wSendomierskiem osiedli, inni

w ksiztwie Lilewskiem, z którym Adam mz rycerski. Bar-

tomiej mia za sob Ann Stradomsk.

^VcdziagolslLi herbu Pomian, w ksiztwie mu-
dzkiem , tak o nich pisze Kojatow. in MS.

^Vcg^ier. Jan Wgier w r. 161.'i. na sejmie w komput

rycerstwa Polskiego policzony. Constit. fol. 36. i Okol. 1. 3.

fol. 359.

^Vcgiersli herbu Belina., w Kaliskiem województwie,

i w ziemi omyskiej. N. Wgierski mia za sob Katarzyn

Niszczyck wojewodzank Bezk, z której córka Zuzanna, po-

sza za Hieronima awskiego wojewodzica Mazowieckiego.

Jdrzej czenik omyski 1611. Uniwer. Pobór. Wojciech

archiprezbyter Sztumski, przed rokiem 1644. zmary, rezy-

dencyi naszej Malborskiej pewn summ na szkoy zapisa.

Wojciech wyda do druku , Classicuin JVolnoei Polskiej^

w Poznaniu in kto 1703. Stanisaw komornik Sdecki, regent

Biecki, ma za sob Tgoborsk, Jdrzej wyda do druku, Scla-

voniam Reformatam^ Amstelodami 1679. in kto ^ ale to he-

retyckie zawody. Zofia zakonnica w Sczu. S i w wojewódz-

twie Pomorskiem Wgierscy, s i w Pockiem, s i w Kuja-

wach , ale którego herbu , niewiem ; s i herbu Poraj
,
jakom

mia relacy.

"^l^giersli herbu lVieniaiva^ w Sieradzkiem woje-

wództwie. Nic pewniejszego, e od Dobiesawa Puchay, który

si pisa de Wgry, pochodz. 3Iikoaj Wgierski w r. 1495.

trzyma modo obligatorio Rogaszyce. Acta Castr. Ostrzesz.

Tame znajdziesz w r. 1524. kupno dóbr Mikorzyna od W-
gierskiego , z którego niektórzy z nich jeszcze si podzidzie

pisz. Tame dóbr zamian Rogaszyc, i Wgrów, w r. 1526.

Przecawa de Wgry Wgierskiego zmarego w r. 1549. na-

grobek z Kalisza wypisa Starowol. in 3Ionuin. Mateusz po-

borca w Kaliskiem województwie. Constitut. 1588. fol. 503.

Jan 1568. Acta Castren. Ostrzeszov. Wgierscy siostrze

swojej Zarbinie posag tame zapisali 1585. Jan sdzia ziemski

Wieluski. Constit. 1607. /ó/. 881 . Karskiemu obliguje si
posag wypació in Actis Ostrzeszov. Stanisaw z sejmu 1611.

komissarz do granic od Szlska i z Janem sdzi. Const.f 11.

Dobrogost najprzód surrogator grodzki Ostrzeszowski, pose
na sejm 1633. r. ztamtd deputowany do kwarty Rawskiej,



l¥giei'iski. 265

Conslit. fol. II. z sejmu za 1637. jui pisarz ziemski Wie-
luski, komissarz do •granic od Szlska, a w r. 1638. depulal

na trybuna Radomski, Couslil. ful. 2\. kocioowi Ostrze-

szowskiemu pewna summ<^' zapisa na kurs Matki Koskicj w r.

1623. ^Icta Casfren. Ostrzeszou, Dobra jego tamte rachuj,
Kobiela <;óra miasteczko, i wie Rudniczyska. Anna Piotra

Tarnowskiego lierbn Rolicz maonka. Jan Wgierski z Ko-
bierzyckiej urodzony, mia za sob Trzebuchowsk herbu Og-o-
czyk ; z tej by syn Marcyan, ten zczy si<; by doywotnie z

Wickowsk z Bronickiej herbu Wieniawa urodzon, z tej

byy dwie córki, Pigowska i Molska Rejentowa ziemska Ka-
liska, syn za Jan, któremu Kowalska lierbu Wierusz, trzy

córki powia, Helen Bartomiejowi Cywiskiemu, Konstancy
Stanisawowi Kobielskiemu herbu Jelita, Ann Borkowskiemu,
zalubione; synów za czterech, Jdrzeja Societ. Jesu, rzdzi
kollegium Krosieskie. Drugiego Stefana, ten modzianem
umar. Trzeciego 3Iarcyana miecznika Wschowskiego , który

zczy si doywotnie z Kiersk, z tej potomstwo jego, Te-
resa Bratkowska herbu winka, Maryanna Bog-umia zakon-

nica w Ooboku, i Angela, i syn Witalis. Czwarteg-o Michaa,
ten pierwszym zwizkiem lubowa Petronelli Linowskiej, 2do
voto Domaniewskiej , z tej synowie : Jdrzej , Waleryan , To-
masz i Franciszek. Jan Wgierski w Lgocie , mia za sob
Mieleck, z tej urodzeni Krzysztof, w zakonie naszym ycie
skoczy na usudze zapowietrzonyci w Kaliszu w roku 1710.
bracia jego Stanisaw i Bogusaw, siostry za Anna aszczy-
ska, Maryanna Rudnicka, Teresa zakonnica w Bolesawcu , i

Zofia. Jakób wojski Ostrzeszowski w Górce, brat rodzony Jana
w Lgocie , sprzysig si doywotnie z Katarzyn Wielowiej-
sk herbu l*oraj , z tej córki, jedna za Sniciskim , drug-a za

Jag-odziskim , I synów czterech. Wojciech zg-in pod Stral-

zundem , drugi Dobrogost, trzeci Sebastyan , czwarty Micha.
Wieniawy dobra w powiecie Oslrzeszowskim lece, byy kie-

dy w ich possessyi. Micha z MIkorzyna 1697. N. mia za

sob Teres Pawisk.

Wgierskich dwóch braci , z których starszy N. by marszakiem
dworu helinana w. iJranickiego z Niedwicckiej zostawi syna :

— drugi modszy, starosta KorytaickI z N. zostawi potomstwo,
z którego syn Kajetan, rzadkiego talentu rymolworca urodzony
r. 1755. lecz zawczenie tak dla swojej jako i kraju swego sawy,
zakoczy ycie w 31arsylji roku 17H7. Pisma po nim pozostae
wyszy ju kilkakrotnie z druku, i znajduj.-) si lak w Zbiorze
Pisarzów PolskicJj 31ostowskiego

,
jako i w iJilihOtece Klassyków

Polskich w Lipsku r. 1837. wyszcj, gd/.lo obszerniejsza o yciu
i pismach jego wiadomo. — ii. 1788. Leon Wgierski pod-
wojewodzi hajiski. —
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"lVc§'leiisKi herbu Sremawa z krzyem^ iia >yoyniu
1 Cliclnisklej ziemi. Zyf»munt W<;g;lenski j)o(ls(Hlek ziemski

Chemski , zlezy si doywotnie z Zofi Komorowsk sc-

Jziank Belzk, la mu powia córek pice, Barbar Janiszewsk

lowczvn Podlask, Maryann Jaruzalsk podslolin Podlask,

Ann Waleryana Kucharskiego owczeg-o Zydaczowskiego ma-
onk, Konstancy, ta sobie stan panieski na wiecie obraa,

i ApoMoni najprzód Stawsk, potem Borzck: Synów za
dwóch, Franciszka sdziego ziemskieg-o Chemskieg-o, miirszaka

sdów kapturowych, w r. 1733. posa na sejm 1736. poru-

cznika u Wacawa Rzewuskieg-o wojewody Podolskiego , ten

z Agnieszk Duzewsk kasztelank Chemsk (umara 1737.)

spodzi dwóch synów, Jana i ukasza, córek cztery, Ann,
Maryann , Barbar i N. Drugieg-o Józefa miecznika Buskie-

g-o, ten z Anny Swieawskiej wojskiej Bezkiej, zostawi synów
dwócli , Wojciecha i Antoniego, i córek pi. Daniel W^c-
gliski, mia za sob Katarzyn Otarzewsk, z której synowie

Franciszek i Józef i córka Zofia. Geneal. Beec. N. zona

jego Drewnowska, z której syn Franciszek w zakonie naszym

ycie skoczy. Jdrzej porucznik pancerny, zgin kilk ko-

pijami przebity pod Kamiecem Podolskim, okoo roku 1689.

w potyczce z Tatarami, córka jeg-o Konstancy ya z Felicya-

nem Drzewieckim sdzi ziemskim Krzemienieckim , matka jej

zda mi si Maryanna Chrynicka, córka Alexandra , z której

synowie trzej, Dominik w zakonie naszym yc przesta w u-
cku 1736. Alexander, ona jego Dorota Chrzanowska, która

po jego mierci ya z Karwickim , z tej córka Wiktorya Biel-

ska. Micha cliory ytomierski trzeci syn z Clirynickiej,

wszed w kontrakty maeskie z Franciszk Porczysk skar-

bnikown, z tej synowie: Ludwik, Dominik i Mikoaj, córki

dwie. Szczsna i Maryanna. Krzysztof 1658. W^acaw 1674.

^Y^gliuski kerbu Godziemba^ w Ruskiem wojewódz-

twie. N. W^gliski mia za sot Agnieszk Strzemesk we-

dug Paprockiego. Stanisaw podstoli u Króla Henryka, ten

na Rusi osiadszy , spodzi synów, ludzi rycerskich. Daniela

podsdka Lubelskiego, y jeszcze w r. 1635. Adama owczego
Chemskiego, posowa na sejm ]662. Constit. fol.2. i Miko-

aja , ten wie zapisa Sieliska i dziesió tysicy klasztorowi

00. Dominikanów u S. Mag^daleny we Lwowie. Okol. Buss.

Flor. Jol. 83. Zosta si po nim syn Stanisaw najprzód pisarz,

potem sdzia ziemski Chemski, któreg-o ona Bdzyska, córka

z niej Gawarecka. Hieronimowi Wgliskiemu, Jadwiga Her-
burtowna powia trzech synów, 3Iikoaja , Jana i Hieronima,

co si pokazuje z dziau ich w ksig-ach ziemskich Lwowskich.
Dawniejszemi za czasy, Mikoaj Wgliski by sdzi ziem-
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skini Lwowskim 1504. co pozna z listu te<|^o Króla, który

inter praesentes podpisa. N. w nieszczcs'liwej naszych z Wo-
ochami potyczce, poleg na placu w r. 1538. Biel. fol. 578.

N. rotmistrz, któremu na obwarowanie Ruskich krajów pod
interregnum , ojczyzna pozwolia sto ludzi uzbroi, Constit.

\bS7. Jhl. 417. Tomasza z Wgleszyna kasztelana Sendomier-

skieg^o I g^eneraa Wielkopolskiego Paproci' i Okolski tu po-

oyli , ale I pod herbem Jelita, jam mówi o nim wyej. S i

podzidzie W<;«>liriscy w Lubelskiem województwie, z których

jeden w zakonie naszym Chryzostom , drugi w zakonie Kazno-

dziejskim , kwitn. N. mia za sob Maryn<; Rzeczyck pod-

komorzank Lubelsk, umara 1051.
Wojciech Wgliski (czy Wgleski jak wyej) kasztelan Chem-

ski zmary r. 1785. córka jego za Kunickim i synów trzech , z

tych najstarszy Antoni, starosta Chemski. — ukasz brat

rodzony kasztelana podkomorzy Chemski. — R. 1778. Antoni
pisarz ziemski Bezki. — R. 1788. Onufry chory Krasno-
stawski. — Micha vicegerent Chemski. — Ignacy podczaszy

Krasnostawski. — Krasicki.

^H^^orzeffSlii herbu Leszczyc. Jan Wgorzewski
opat Przemcki obrany 1560. Auctor bO singular. Tene, czy

inszy, ale go ju Stanisawem czytam, biskup Enneski, opat

Przemcki, suffragan i kanonik Poznaski, m pobony i

uczony za Stefana Króla czasów. Micha i Antoni w Kaliskiem

1697. roku.

H^grzyilOivski herbu Rawicz , w Pockiem i Ru-
skiem województwach. Jeden z nich legacy do Y^^^enetów od-

prawowa, brat jego Zacharyasz W^grzynowskim rycerski,

poj Wierzbick z ^Yrzeszczowny urodzon, z tej syn obo-

zowe sobie prace i wiat schydziwszy , wstpi do zakonu Ka-

znodziejskiego. Agnieszka bya za Mateuszem Pepowskim.
^V^rzynoYi'Ski herbu Rogala^ w województwie Ma-

zowieckiem. Jan z Wgrzynowa Rogala chory W^yszogro-

dzki podpisa pokój Rrzeski , u ask. w Stat. fol. 140. tene
by na zjedzie Panów Mazowieckich w Zakroczymiu w roku

1453. Statut Masov. fol. 98. Tene sam zda mi si Jan z

Wgrzynowa wojewoda Mazowiecki w r. 1466. jako si mó-
wio w pierwszym tomie. N. pisarz ziemski Wyszogrodzki,
którego syn W^ojciech poborca z sejmu 1601. Constit. f. 777.

i 1618. Uniwer. Pobór.

WEIHER HERB.
Herb ten inaczej si zowie Skarzyna albo Pomerzanin,

wedug MS. lionopats. o Fainil. Pruskich. W opisaniu tego

herbu nie zgadzaj si autorowie , Bielskif. 610. Okol. t. 3.
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foL 310. róe na spodzie kad, haki na górze, luboc i tak me
jednakow form, tak u teg-o jako i u tego uoone. Pewniej-

sza si zda byc, co pisze MS. o Famtl. Pruskich^ Stanisaw
Trebnic. w kazaniu na pogrzebie ff^eihera : ze powinny by<5

trzy róe czerwone w biaem polu, jedna podle drug-iej, wszerz

tarczy rozcignione
,
pod niemi za trzy zby czyli baki sprz-

one , midzy dwiema balkami biae, w modrym polu. Okolski

cztery belki kadzie midzy trzema, baki rozoy w polu czer-

wonem , a pod niemi róe nad czwartym belkiem
,
pole które

zbywa nad pierwszym belkiem, i ostatnie które jest pod czwar-

tym, powiada e powinno byc modre. Na bemie tak on, jako

i Bielski skada trzy pióra strusie , inni trzy baszty , z kadej

z nieb pióro strusie wyglda. Zkdby by ten berb nabyty, ni-

gdzie nie czytam, tylko wspomniony MS. wiadczy si bistory

Hollendersk, e za czasów Karola ysego Cesarza Rzymskie-

go , Teodoryk Weiber z Frankonji rodem,m waleczny, szu-

kajc sawy rycerskiej , wraz z Krzyakami , do Prus i Pome-

ranji przyszedszy osiad. Z tycb by Marcin Weiber, dziedzic

na dobracb nazwanycb eba, biskup Kamiski w Pomeranji

vf r. 1549. wprawdzie Micraelius Syntag-m. Histor. lib. 3.

fol. 542. ju go lutersk sekt zaraonego byc mieni , atoli

Historya Posseiii Polon. Pruth. fol. 515. która mier jego

kadzie w r. 155(3. powiada o nim, e ostatni to by katolicki

biskup Kamiski, i Mateusz Judycki , midzy inszemi nagrob-

kami Weiberów w Pucku , cbcc temu Marcinowi pamitk
zostawi, ile z tego domu i linji pochodzcemu, to przypisa

w r. 1655. Martinus lVeiher ultimus Episcopiis Catholicus

Caminensis ^ vir in suo munere pastorali pewigil., sepullns

in sua Cathedruli., to wypisa Sturowol. in Monum.
Ernest Weiber haeres in eba et Neuhof pukownik Króla

Zygmunta Augusta, starosta Pucki, Nowski, Sobowicki, z Ram-
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owny urodzony, pierwszy z Pomeranji wyniósszy si, w Pru-

siech osiad , nawet za staraniem Its. Piotra Skargi Soc. Jesu

w r. 1585. z kocioem si katolickim pojedna, odrzuciwszy

uterskij sekt, juz w sdziwym wieku, Hislor, Soc. Sachin.

p. 5. lib. 5. num. 104. kdy mu t pocliwa przydaje, Pru-

thenicae terrae columen , et gloria belllj jako w rycerskicli

dzieacli swoicli, pamitny tej ojczynie wojownik, kiedy w r.

1564. od Zygmunta Aug-usta Króla wysany , z szesnaciesel

cudzoziemskiego wojska kawaleryi na prezydium do Inflant,

Krzysztofa ksizcia Meklemburskiego, koadjutora arcybiskup-

stwa Ryskiego , który przeciwko obligacyi swojej od Polaków

do Eryka Króla Szwedzkiego strony przylgn, pojma i Kró-

lowi odesa: Prowincyi sobie zleconej, tak przeciwko Szwe-

dzkiej
,
jako i Moskiewskiej potdze mnie broni. Bielski

f. 610. Wiksze pole otworzyo mu si do heroicznych spraw

za Stefana Batorego Króla , najprzód pod Tczewem
,
gdy obóz

rebellizujcycb temu Panu Gdaszczan, i z strzelb odj, ludzi

jednych pobi, drugich do ucieczki przymusi, sam z tej okazyi

mztwa swego dowód ran wyniós. Biel. fol. 739. Przedtem

za troch, Henryka Kutsbacha, posa Cesarskiego, do tyche

Gdaszczan
,
przej , obawiajc si jakiej szkodliwej tego

miasta korrespondeneyi z takim monarch. Biel. fol. 737.

W potyczce potem z Gdaszczanami sia naszym do zwyci-

ztwa pomóg. Latarni nad morzem cile obiegszy, we wszy-

stkich opaach mnego wodza i generaa urzd na sobie wy-

peni. W Moskiewsk take kampani, Potocka i Pskowa do-

bycie jego sercu nieustraszonemu wiele powinno : by albowiem

Pan dowcipu prdkiego, wielkiego rozsdku, umiejtnoci ró-

nych jzyków, w szczciu i przygodzie równego umysu, jego

to przysowie. Pugnae certamen.^ ni certissima adsit victo-

riae spes^ quacunque i'atione fieri potest^ evitari debety cum
nempe proftigalus

.,
famani sirnul amittat^ nec facile itei^um

redintegret vires: w kommendzie jego nieraz cae wojsko cho-

dzio, ile czowieka w wojennych kunsztach biegego , umar
wojewod Chemiskim. Pisali o nim Starowol. in Bellat.

Sarm. fol. 205. Stryjków, fol. 790. Kobierzyckifol. 262.

zczy si by doywotnie z Ann Mortsk podkomorzank
Malborsk, Ludwika Mortskiego wojewody Chemiskiego
siostr rodzon, ta mu pi córek powia , Zofi Janowi Sa-

pieha starocie Uwiackiemu wojewodzicowi Kijowskiemu, 2do

voto Ruckiemu w Lubelskim kraju. Druga kniaziowi Massal-

skiemu podobno kasztelanowi Smoleskiemu , trzecia Jdrze-

jowi Kossowi, bratu rodzonemu opata Pepliskiego , zalu-

bione. Czwarta zakonnica w Strzelnie. Pita pann umara;
synów za sze: Franciszka, ten w Krakowie w modej porze
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wiat poegna}
,
pochowany lanie u 00. Dominikanów, by

dworzaninem Zygmunta III.

Jan (Irug-i syn Ernesta wojewody Chemiskiego, najprzód

podkomorzy Chemiski 1604. dalej kasztelan Elblski 1612.

potem wojewoda Malhorski 1618. na koniec wojewoda Che-
miski, Pucki, Sohowidzki, Radzyski starosta i Czuchowski.

Mcztwo nieustraszone , z którem si nie raz w rónych bata-

liach popisa , do tych mu krzese drog torowao : pierwsza

jego expedycya z Zygmuntem III. do Szwecyi, na ten czas

kommend majc nad piechot, g"dzie to wiern rad, to or-
em szczcie i godno majestatu królewskieg^o

,
przeciwko

rebellizujcym Zygmuntowi Panu swemu dziedzicznemu Szwe-

dom utrzymywa, nie bez oczywistego ycia niebezpieczestwa,

gdy kul z dziaa raniony, w bok i rami, ledwie yciem nie

zapiecztowa, swojej ku temu Królowi przychylnoci. Powró-

ciwszy do ojczyzny, jak tylko przyszed do zdrowia, do W-
gier od tego Króla z wojskiem wysany, tam z Cesarskim

hetmanem nie tylko w Wgrzech ale i w Wooszech i Multa-

nach z wielk odwagi swojej saw przeciwko nieprzyjacielowi

stawa. Pod Targowicami polem , Bukarestem , Biaocerkwi,
Dziurdowem bi nie raz fortunnie zawsze Turków i Tatarów.
\\^ Moskwie do dobycia Smoleska, w oczach Zygmunta Króla

sia pracowa, i gdy Jakób Potocki z jednej strony, pierwszy

na mury tego miasta przedar si , z drugiej strony ten Jan z

piechot swoj na mury drog sobie otworzy: tam w obozie

jeszcze na ten czas bdc 1609. z hakownice postrzelony, tylko

e zbroja nie pucia , za które dobrodziejstwo dzikujc P.

Bogu, te same zbroj w Loreeie powiesi. Pod Chocim z

Wadysawem Królewiczem wyprawiony na Osmana Cara Tu-

reckiego, nie tylko si potgi jego nie przelk, ale jej nie raz

da si dobrze w znaki, osobliwie kiedy Karakas Basza, nie-

spodzianie na jego stanowisko przypad
,
gdzie jego odwag w

ten czas pokazan, dziwnie chwali Ostroróg wojewoda Po-

znaski w swoim Dyaryuszu tej wojny, i Birkowskiw kazaniu

pogrzebowcm, a tem waleczny przeniós si na pokój wie-

czny w r. 1626. By to senator w radzie wielki i przezorny,

z której chcia w tej ojczynie, eby zawsze suszne wojsko na

pogotowiu byo, a nie dopiero ukadane, kiedy ju nieprzyja-

ciel w wntrznoci tej ojczyzny, gboko si zapdzi ; nawet floty

wasnej yczy na morzu Ballyckiem sporzdzenie , ile e nam
Prusy morzem Szwed najecha. Starowol. in Bellat. Sarmat.

powiada, e do Króla Duskiego w legacyi jedzi, Okolski

za, e do Karola Sudermanji ksicia. Umiejtnoci w ry-

cerskich dzieach od modoci wypróbowanej ; ztd po mierci

ókiewskiego 1620. wszyscy go do buawy koronnej zdolnego
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ZygfniuntowI III. zalecali. Ludzkoci, osobliwiej na ludzi po-

stronnych ; szczodrobliwoci, szczeg^óniej na onierskich ludzi

wytwornej , ztd pochodzio , ze rannych w okazyi lubo nie-

przyjació, albo wzitych w niewol, swojem staraniem susten-

towa , i hojnie opatrywa, umarym albo zabitym pogrzeby

sprawowa, którym przykadem swoim, wielu innych do po-

bonych uczynków zachci. Ojcu swemu i z braci wspaniay
i kosztowny nagrobek wystawi w Pucku , kdy i jemu pozo-

staa jego maonka pamltk*; wyniosa, bya to Anna Szcza-

wiska starocianka MIrachowska, jako wiadczy grabsztyn u

00. Dominikanów , w Gdasku przed wielkim otarzem,

umara 1627. Herby tam cztery widzie, pierwszy Dbrowa,
dru^I Pomian, trzeci Doliwa, czwarty Wilczekosy : to MS. o

Familiach Pruskich , ale musi hyc omyka jaka w herbie D-
browa

,
poniewa Szczawiscy nie Dbrow si piecztuj, ale

Prawdzicem : z tej byy dwie córki , jedna z nich wydana za

Jana Potullcklego de Chodziesz podkomorzyca Poznaskleg-o,

na Zotowie i PotuIIcy dziedzica, z nim spodzia Jana i Er-

nesta Potullckich , 2do voto posza za Oleskleg-o na Olenicy.

Drug-a mniszk w Chemiskim klasztorze : synowie za czte-

rej , Ernest , który uczc si w Brunzberku , z wiatem si
poegna.

Mikoaj drug-i syn Jana wojewody Chemiskleg-o, woje-

woda Malborski 1643. z którego krzesa przesiad si na Che-
miskie , Radzyski i Kowalewski starosta

,
posowa na sejm

1631. zkd deputatem stan na trybuna fiskalny Radomski.

Conslit. fol. 10. i na konwokacy r. 1632. Acta interr. Li-

teris y militari laude , et fortitudine., liberalitate in egenos

vir clarissimus .^ in medio ciirsu ereptus ; Culmaeue sepul-

tus , mówi o nim napis w Pucku mu postawiony u Stai^owol.

in Monum. Zona jego Tuczyska , z Firlejowny kasztelanki

Wojnickiej urodzona, z tej córka Franciszkowi Czarnkowskie-

mu kasztelanowi Poznaskiemu zalubiona.

Jakób trzeci syn Jana wojewody Chemiskieg-o , woje-

woda Malborski, starosta Czuchowski, KIszborskI i Bytowski,

w lidze maeskiej y najprzód z Iirabiank Szafg-oczown

Ann z Fraucymeru Cesarza Ferdynanda maonki , z t spo-

dzi trzy córki , i syna , ale ten w pitym roku ycia znikn

:

po Szafgoczownie y z Joann, córk Alexandra ksicia Ra-

dziwia marszaka wielkiego Litewskiego , która po mierci Ja-

kóba, ponowia lubv z Leszczyskim podkanclerzym koron-

nym. Jakób ten pierwsze heroicznych dzie swoich pocztki w
cudzoziemskich zakada obozach, ju w IloUenderskim, ju
w Hiszpaskim, ju w Niemieckim, gdzie pod Wallensztelnem
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sawnym wodzem poczty prowadzi, z t lubo w modym wieku

jeszcze u najwyzszycli generaów opini, o swojej w rycersicim

kunszcie biegoci , ze go do obrady wojennej zaywali , i na

jego zdaniu polegali. Powróciwszy do ojczyzny, z Wadysa-
wem IV. wyprawi si pod Smolesk, przeciwko Selinowi i

Moskwie z swoj piechot, tam Prozorowskiej fortecy doby-

wajc, szczliwie przez kobylice i ostrozyny przebywszy, gdy

juz na same way wstpuje , kul z muszkietu w nog raniony,

najmniej si tym przykadkiem nie strwoy, ale dalej z swemi

ludmi postpowa, póki na odwrót nie zatrbiono, przecie

tyle tem sercem swojem sprawi w oblericach przezacny m,
e przestraszeni jego natarczywoci, zostawiwszy wielk cz
zdobyczy, fortec opucili. Pod Bia potem, gdy petardy pod-

sadza, zawalin przyciniony, ju ledwie tchncy, ztamtd wy-

cigniony , ycie dalsze ustawicznym chorobom podlege dwi-
ga musia, ztemwszystkiem i potem go za ojczyzn na wiele

stosów naraa: bo z Moskwy na Ru przeciwko Turkom, a

gdy pakta z Porta zaszy, a wojna si Szwedzka otwieraa, do

Prus z swoim pukiem ochotnie poszed, tam portu Puckiego

i Wocawskiego obron na siebie przyj: o czem wiadczy
Konstytucya 1638. fol. 3. zkd te by komissarzem nazna-

czony do lustracyi Bytowskiego i Lemburskiego powiatów.

Constit. fol. 11. Przeciwko rebellizujcym Kozakom, gdy mu
sabo zdrowia nie pozwalaa , Jana Ulryka Szafgocza blizkie-

go swego z swemi ludmi wyprawi. \Vtem Urangelius ad-

mira Szwedzki , chcc port Pucki posi, wszystk si na-

ciera 17. Wrzenia od dwunastej z poudnia, a do wieczora

bijc z dzia ustawicznie i z mniejszej strzelby, ale nie wicej
szkody uczyni nad to, e dwóch ludzi W^eiherowi zabito, gdy

Szwedów z drugiej strony znaczna kwota polega , tak dalece,

e si ze wstydem wróci musieli, i lubo i potem róneml her-

helami t fortec napastujc admira, wycieczki czyni, atoli

zawsze fortunnie odpdzeni z tak bojani i sromot Szwedzi

uciekali, e jeden drugiego popychajc do okrtu, w morze

spadali, drudzy z trwogi, sami w morze skakali i tonli, co i

Tulden wspomina lib. 5. fol. 142. Sam nawet Urangelius

dobrze kul z dziaa przestraszony , odstpi od Pucka musia.

Tak sobie przychylnego widzc Jan Kazimierz Król, generaln

mu kommend nad wojskiem swojem wszystkiem w Prusiech

zostajcem odda. Sia pracowa nad tem, eby bya Szwedzka

potencya Pruskiej prowincyi nie posiada, chorgwie najprzód

na obron jej nowe wystawi swoim kosztem, i sustentowa;

zamek Czuchowski ufortyfikowa, kurfirszta Brandeburskiego,

do tego nakoni , eby wraz z Polskiem wojskiem broni Prus

przylegych , atoli i niektórzy ziemianie Pruscy Szwedom si



Iteiher. 271

nad nadziej jeg'o snadniej poddali , i ksi Brandeburski

swoich ludzi od Weihera rewokowa, og^óocony tedy z si

musia Malborskieg-o zamku , który jednak najbardziej chcia
utrzymywa(5, odsl.ipic. Tulden lib. 6. Zebrawszy tedy kilkaset

jazdy, z niemi si przez róne od Swdów zasadzki, przedziera

do obozu królewskiego: Chojnic potem w r. 1656. dobywa,
Tuchol posiad, gdzie szturmujcego do siebie Karola ksiccia
3Ieklemburskiego , ze wstydem odrzuci: Tulden lib. 6. i tak

az do zgonu ycia swego nieporównanym statkiem nic niedba-

jc na zniszczenie fortuny, na pene nadziei obietnice, na zdro-

wie stargane przy Królu Janie Kazimierzu dostawa. Fundowa
Nowe Miasto albo Weiheropol, Wajerowsk wol w Pome-
ranjl w r. 1646. kdy koció farny z dobrym posagiem wy-
stawi, klasztor 00. Reformatom pod tytuem . Anny fun-

dowaw r. 1648. i Kalwary przy nim wielkim kosztem zaoy.
Tame fundacy uczyni na szeciu ludzi czy przez chorob,
czy przez lata, czy przez ubóstwo nie mogcych si poywid,
tym wikt i mieszkanie, wiecznemi czasy suce opatrzy.

W Czuchowie koció wymurowa, który e ubieski arcy-

biskup Gnienieski konsekrowa, wiadczy Damal. in Archiep

.

Gnesn. fol. 41. ona za jego Szafgoczowna bogato go przy-

stroia. W^ Kamieniu koció tameczny farny w kollegiat prze-

mieni, Damalew. in dedicat. f^itae S. Bogumi. Archiep.
przy niej, fundacy uczyni na ksidza, eby co tydzie za sie-

bie i za on swoje jedne pierwsz msz wit ofiarowa.

Trebnic. w kazaniu na jego pogrzebie.

Ludwik czwarty syn Jana w ojewody Chemiskiego , ka-

sztelan Elblski 1648. potem wojewoda Pomorski, starosta

Skarszewski i Waecki , w Niemczech , Francyi , i Hiszpanji,

a potem w Polszcz przeciwko Gustawowi Królowi Szwedzkie-

mu
,
powtóre Polskie granice najedajcemu puk prowadzi,m dzielnoci nieporównanej , Zamocia od Kozaków i her-

szta ich Chmielnickieg^o, oblonego mnie obroni. Pod
Zborowem i Beresteczkiem przeciwko Tatarom z Kozakami z-
czonym fortunnie wojowa. Z bratem swym Jakóbem Szwe-
dom mnie si opar, i wasn szkatu ludzi do boju zdolnych

zebrawszy kilkaset, niemi wiecie, Nowe, Tczew i inne miejsca

uzbroi, eby si nie lak acno w rce nieprzyjacielskie mogy
dosta. Malborskiego zamku dugo i mnie, szturmujcej do

niego natarczywoci Szwedzkiej , i z bratem swym Jakóbem
broni, co mu i Tulden lib. 6. przyznaje, a te w tyme
zamku pracami wojennemi znuony ycie pooy, cieszc si
z tego, e raczej z ycia, a nieli eby mia nieprzyjacielowi

ojczyzny ustpowa kroku z lej tam fortecy. Wszed by w
kontrakty maeskie z Cecyli Donhoflown, Gerania woje-
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wody Pomorskiego córk, która po jego mierci ponowia luby

z Brez wojewod Poznaskim. Kurdwan. kaza.
Dymitr trzeci syn Ernesta wojewody Chemiskiego , ka-

sztelan Gdaski , starosta Kocierzyski , ekonom Malborski w
r. 1618. Pierwsza jego zona Gertruda Konarska, Krzysztofa

starosty Jursborskiego , i Katarzyny de Loka córka, ale z ni
potomstwa nie byo. Druga Katarzynia Opaliska krajczanka

koronna , z której tylko córka zostaa Anna , Jdrzejowi Gru-

dziskiemu wojewodzie Rawskiemu zarczona, czego dowo-

dem chorgiew w Gdasku u 00. Karmelitów, kdy on spo-

czywa po mierci z tym napisem. Demetrio fP^eiher Castellano

Gedanensi et Capitaneo Bernensi
.,
Senatori dignissuno

^
qui

spiritum Deo, elementa naturae^ famam et res partas unicae

Jiliolae suae Annae reliquit^ Catharhia de Bnin Opaliska

conjux maestissima^ poni curavit 1628. W Pucku za tak
mu na napisie pochwa przydano. Strenuus miles et Senator^

non minimum inter exteros versatus , magnam nominis fa-
mam collegerat ^ Clarissimis virtutibus togatis hellieisue

ohiit annos natus fere 50. Staron^ol. in Monum.
Melchior czwarty syn Ernesta wojewody Chemlskleg^o,

z kasztelanji Elblskiej postpi na województwo Chemiskie,

by oraz starost Czuchowskim , Kowalewskim , Waeckim i

ekonomem Malborskim : by i starost Koelerzyskim , z któ-

rym tytuem posujc na sejm 1616. komissarzem zapisany do

Inflant. Constit. fol. 5. Posem wysany od Zygmunta III.

do ksizcia Saskieg^o , t któr mia wrodzon wymow, i

gbokiemi racyami, wojn na Cesarza, z innemi skoUig-owa-

nemi monarchami na teg-o uknowan, szczliwie rozszy, z

wielkim applauzem Rzymu i Urbana VIII. Papiea , z ukon-

tentowaniem Cesarza i Zyg-munta III. z niemniejsz imienia

swego chwa. W roku 1621. pod expedycy generaln na

Osmana Cara Tureckiego pod Chocim, temu Melchiorowi ka-

zano Zi sejmu zosta na prezydium zamku Malborsklego, Const.

fol. 11. pod który czas, g-dy niespodzianie Prusy Szwed z

wojskiem najecha , a wojsko Polskie i hetmani w odlegoci

byli, on omset piechoty, swoj szkatu wystawi, któremi

zasoni t prowincy, zby bezbronnej caej nieprzyjaciel nie

ogarn. Z Janem Zawadzkim na ten czas kasztelanem, potem

wojewod Parnawskim, przysig wiernoci odebra od miasta

Gdaskiego, na Wadysawa IV. Króla, g-dy ten Pan tym cza-

sem pod Smoleskiem, wojn Moskw przyciska. Jedzi w
legacyi i do Króla Duskleg-o , i inszych Europejskich monar-

chów. Rezydencya nasza Malborska, za swego go fundatora

zna, i z wdzicznoci nieumierajc. Wyzu si z miertel-

noci w Czuchowie w r. 1643. w Chemnie u 00. Franci-
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szkanów pochowany, g-dzle jest kaplica jeg-o i chorg^Iew z takim

napisem : Hic majonim suorum indiitus virtutemj cwibus Pa-
triae non impar , memoriae posthumae prachuit se non mi-

norem. Hujus merita praeclare in Patriam collaa^ Regiam
habuere remunerationem ^ adeo ^ ut non mae diceres^ for-
tunam illius meritis fuisse obligatam. Tot igitur praemiis

virtutum illustris , vixit^ et quem dederat cursuni fortuna,
peregit ^ netatis suae supra sexag€simum nono. Huic mae-
stissimi nepotes dehiti amoris in illitm hunc indicem esse >o-

luere ipsa perenniorem aeteimitate. Jest tam w teje kaplicy,

jeg-o zony Anny Prynowny w r. 1635. zmarej nagrobek, przy

którym herb jej widzie trzy gwodzie czyli rogi
,
proste okr-

g-e; teg-o za 3Ielchiora cztery, \mo zwyczajny Weiherowski;
drugi Orle nogi na krzy zaoone 3Iortcskich ; trzeci mur z

trzema wieami , nad redni z nich gwiazda om graniasta

;

czwarty Dbrowa Kostków. ^V Pucku t mu pochwa przy-

pisano. Assidaa armoriim tractatione et peritia^ domiforis-
que clarus dolenda familiae suae orbitate excessit. Zszed
bezpotomny. Carolus Dachnowski Kazanie Chorgiew sawy
niemiertelnej.

Ludwik pity syn Ernesta wojewody Chemiskiego, pod-

komorzy Chemiski , starosta Czuchowski , ekonom Malbor-

ski, pukownik królewski, ona jego Barbara Potulicka wdowa
pozostaa po Janie Rozraewskim kasztelanie Poznaskim , ale

sterilis. Ten bdc w Inflanciech rotmistrzem z swoj chor-
gwi usarsk, gdy pod Biaym Kamieniem wyszo szesnacieset

zbrojnych Szwedów (a jak drudzy przydaj , e si acuchem
elaznym opasali, eby ich nie tak prdko Polska jazda ama
moga) we trzechset ochotnika wypadszy, siedzc na koniu z

paaszem, kopi w gar wziwszy, a drugim serca dodawajc,
skoczy pierwszy przed ochotnikiem

,
gdzie nie tylko zama

cho wiksz od swoich liczb, ale i tak pobi, e i noga a-
dnego nie usza. Posowa na sejm 1607. zkd by deputowany
do traktowania z rokoszanami i ich ukojenia, Constit. f. 866.

i w roku 1609. komissarz do granic od Pomeranji. Constitut.

fol. 896. W r. 1612. wzi od Króla podskarbstwo ziem Pru-

skich , Annuae Societ. zakonowi naszemu szczególniej przy-

chylny, y przesta w r. 1617. w Kominie pochowany. 3I
wojenny, i powagi wielkiej, a jako o nim w Pucku napis mówi:
Lingua , consilio^ manu promptus., ingenio amaeno, polilicis

mililaribuaue laboribus indefessus ^ immaiura mortc ere-

ptus
.,
Starowol. in Jlonumen. inni mier jego zwalaj na

rok 1614.

Marcin Wadysaw szósty syn Ernesta wojewody Che-
miskiego, o nim lak pisze f^arsav. in paneg. Step/tani: Mar-

Tom IX. 18
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tinus lVeiher^ qui onintbus fere bellis^ quae 40 annis sunt in

Europa g^esta , interfuit^ et aliuibus praefiiit y caesus in

nppugnatione Zawoociae , która expedycya , wedug Biel.

fol. 111 . bya w r. 1580. luboc ten autor o nim i wzmianki

tam nie czyni. Okolshi toi powiada , i wiadczy si Stnjjko-

wskiego karet 790. Nawet inskrypcya w Pucku tak o nim

mówi. Murtinus cum teneram uetatem lileris militiaaue in

Gallia.) Germania Belgioue €xcoluisset ^ deinde in aula

Sigismundi III. Regis indolem prohasset^ magna spe in ex-

peditionem Mosclioviticam duxil legionem Germanicam , ubi

non ductoris tantum , sed militis fortissimi nomen meritus^

toties victor ^ demum ad Zawoociam in velitalione globo

plumbeo trajeclus
^
fortiter occubuit. Starowa, in Monum.

ale si ten napis z sob nie zgadza , bo jeeli pod Zawoociem
zgin, to nie móg byc dworzaninem Króla Zygmunta 111.

poniewa ten dopiero na tron Polski obrany w r. 1588. mier
za ta przypada by na rok 1580. Atoli Kobierzt/cki tv swojej

historyifol. 261. na rok 1610. t Marcina heroiczn mierd
zwala, gdy albowiem za Moskw pod zameczek Carowe Za-

miecie nazwany, juz ustpujc przed szabl Polsk, dalej si
podsun, tam kul postrzelony poleg, na co sarkn ókie-
wski hetman, i braci jego Janowi i Ludwikowi w obozie w ten

czas przy Królu bdcym, t tak smutn nowin doniós, tam-

ten autor przydaje w^yranle , e by syn Eryka; potwierdza

tego samego nagrobek jego drugi, gdy o nim tak mówi, Mar-
tinus Sigismundi III. Regis Camerae familiaris

,
uem se-

cutus in Moschoviam ad Carowe Zamiecie Moschoviticum
propugnaculum occubuit 1610. 24. Junii aetat. 24. Chyba
e by drugi Marcin, a zna synowiec Ernesta, który przed

tem dobrze pod Zawoociem ycie dla ojczyzny pooy, czego

zda si popiera Daniel. Hermannus lib. 2. Stephaneid. gdy

prawi dano zna<3 Ernestowi W eiherowi pod Wielkiemiukami,

w obozie cik na ten czas niemoc zoonemu , e synowca

jego Moskwa zabia , rzek : Non mortem se dolere , sed ca-

sum^ et Jeliciorem fuisse, si in acie occubuisset. S i drudzy

jeszcze podzidzie Weiherowie, lubo jednego domu i herbu,

ale tych Weiherów do tych czas wyliczonych nie potomkowie,

jako Marcin, czy Herman kanonik Wendefiski
,
proboszcz i

officya Malborski, który z Melchiorem Weiherem rezydency

nasze Malborsk fundowali, Argentus de reb. Soc. fol. 393.

koo r. 1607. Franciszek starosta Waecki, w cudzoziemskich

jzykach, i rónych naukach biegy, obrotu znacznego 1657.

Trebnic. kazanie. Tene czy inszy Franciszek starosta Hamer-
sztyski , i Biaemburski , na którym Blaemburskim czworo

doywocia jego sukcessorom Krokowskim pozwala , Konsty-
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tuc.yn 1676. fol. 55. stosujc sio do flawnlejszej roku 1667.

Teodor podpisa elekcy.'} Jana III. z Pomorskiego 1674. JN.

Weiherowna wydana za eiidzozienica Aszafeiiherk iiazwaneg^o,

który na sejmie 1666. stara si o indygenat w Polszcz, co

pozna z moyyy Fredra kasztelana Lwowskiego w Zwierzycu
Jednoroców fol. 194. Jeden z nich na dworze Cesarskim b-
dc, z kocioem si katolickim pojedna, ztamtd wróciwszy

si do domu w Brandehurskiej ziemi starostwem intratnem

uczczony, ale g-dy go poznano ze katolik, on si le nie za-

piera teg^o z t protestacy , ze wol starostwa , nieli wiary

odstpi, wyzu si z starostwa: dobra swoje w tych tam kra-

jach przeda, a w Polszcz insze pokupi. Cecylia Eleonora

bya za Janem Ulrykiem Szallgoczem 1650.

"lVenecl«.i herbu Golah albo lrVeiieclyger^ ba i "We-
netllS^ w czerwonem polu powinien by leccy gob w pra-

w, taki gob biay i na hemie. S w Prusach ksicych.
Marcin Wenedygier, pose 1609. ex Districlu Preusmar-
censt\ i Jan ^Venedygier ex Districtu Haindenhurgiensi pod-

pisali dekreta komissyi królewskiej. W roku za 1612. Joachim

Wenedyo-er Consiliarius aulicus literas Reversales. Joannes

Venetus Judex Provincialf's Hohensteinensis deputalus od
recensionem juris Prorinciae Ducatus Prussiae. Gwilhelm

Wenecki de Gemnitz Baro. Wincenty Wenecki w Langno-
wie, mia za sob Polencown. 3JS. de Famil. Pruss.

Werbek patrz IiCttaiv.

\l^crllicsB. Z województwem AVoyiiskiem Piotr Jerzy

Werbicz podpisa elekcy Jana III. wr. 1674. Niewiem czyby

nie powinno by Werwicz z których Jan nobilitowany na sej-

mie 1673.

H^erbski albo IkW^ierzbski herbu Lis^ na Szlsku

de Werba. Z tych by Jan Werbski z Werby na Kochanowi-

cach sdzia ziemski ksiztwa Opolskiego i Raciborskieg^o w r.

1607. Bart. Papr. Szfambuch Slski dedic. colloq. 8. kdy
powiada, ze id od Fulka kasztelana Krakowskieg-o , który y
1194. S i w Polszcz, z których Józef Werbski , kanonik

Chemski poda do druku : Zwierciado Matronom Polskim^

albo iyiuohj pobonych Panien, Matron i wdów Polskich^

w Lublinie 1697. in 12.

1Verda herbu Odroivqz w Prusiech ,
przedtem za w

herbie zaywali Sokoa z rozcignionemi skrzydami , ale za

swoje znaczne merita i przysugi Królom
,
przyjci od Szydo-

wieckich do herbu Odrow, llistor. Polon. Pruth. Possel.

MS. de Famil. Pruss. Pantaleon. tom. 2. Viror. illustrium

w roku 1492. pisze, e w Mechlinie urodzi si Nicasius de

Werda, ten w trzecim roku ycia swego tak oczy straci, e
18*
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niemi cale nic nie widzia, przecie nadgrodzi mu to Bóg" so-

wicie: bo lubo liter nie zna, czytad nie umia, taki jednak
we wszystkich mia poler naukach, ze wszystkim by do podzi-

wienia, w Lowanieiisklej tedy akademji najprzód magister za-

woany, rektorem szkó w Mechlinie , a w Lowanium licen-

cyatem w teologji, na koniec w Koloskiej akademji doktorem
zostawszy obojg-a prawa

,
publicznie go tame uczy , i auto-

rów, których nig-dy ani czyta, ani widzia, na pami przy-

wodzi. Werda g-enera w Lotaryiiskiem wojsku, w tysic koni

Francuzkiemu si w^ojsku pokaza, wnet jakby przestraszony,

ty poda, Francuzi uchodzceg-o widzc Werd, za nim w
pogo gorco natarli, Werda blizko lasku stanwszy, kdy
wicej zasadzonego mia pieszego ludu , znaga si do Francu-
zów obróci

,
potka si z niemi , i tysic piset ich M'^yci.W Gdaskim kociele widzie nagrobek Jakóba a Werden,

który urodzi si w r. 1560. umar 1622. herb tame Sokó
czarny, pole na wierzchu biae, 7.e spodku czerwone. Druga
chorgiew tame wystawiona Szymonowi a Werden , który

urodzi si 1564. zszed z teg-o wiata w r. 1625. by to haeres

in NaszendorfF, Multersterns , Hochzejt, Jenichów, Stangen-

berg. Jan Werda starosta Nowski, któremu Zygmunt I. Król

Polski puci to starostwo w summie czterech tysicy zotych,

z obllgacy, e nie wpraód mieli ustpi z niego, aby im po-

mieniona summa od Królów Polskich oddana bya, o czem czy-

taem list tego Króla in MS. Petricov. przydaje MS, o Fa-
miliach Pruskich^ e i na Chemiskiej trzymali Radzy z Ro-
gonem od Królów sobie nadane, ile e Zygmunt I. sia spraw
expedyowa przez dzielno Werdów , Zygmunt za August,

do wielu legacyi Werdów zaywa. Wicej tedy ni pótorasta

lat Newskie starostwo w tym domu chodzio, dopiero wyszo
z rk synów Jana W^erdy podkomorzeg^o Pomorskieg-o, starosty

Nowskiego, by to czowiek mdry i bogobojny, posowa na

róne sejmy, jako 1626. zkd deputatem stan na trybuna
Radomski, Constit. fol. 6. i 1627. fol. 9. i 1629. fol. 12. i

1633. yb/. 21. na zniesienie pewnego dugu konferowana mu
dzierawa 1638. yb/. 5. et ii. *) Od dyssydentów przeniósszy

si do katolickiej wiary , swoje rewokacy do druku poda.
Wyda take Indygenat Ziemi Pruskiej w Gdasku in to

') Jana Werdy podkomorzego Pomorskiego, summa na Nowia wy-
likwidowana na sejmie roku 1654. Z. 83970. groszy 25. i po-

niewa starostwo Nowskie komu innemu oddane przez Konstytucy
r. 1654. sukcessorom assekurowana swe condilione extenuationis

na Przdkowie, Cyplach, Batani, Kleinie, Szynwald, Nyrakowy,
Jeleniu, Nowym Kosowie. — Constit. foL ly. fol. 454. —
Prypisek Krasickiego.
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1647. w Toruniu m fol. 1645. Ma byc take w druku jego

Fragmcntum^ i znowu Justyjikacya 1646. i po Polsku i po
Niemiecku : bdc deputatem na trybuna koronny w r. 1648,
witobliwe ycie zakoczy w Piotrkowie, w kociele farnyni

w Nowiu pogrzebiony z cborg-wi , na której wierszem Pol-

skim nag;robek mu napisano : mia za sob Elbiet Grzymu-
towsk berbu Nieczuja, ta mu kilka córek powia, Barbar
Samsonowi Garczyskiemu cboremu Cbemifiskiemu , drug
najprzód Stanisawskiemu

,
po nim Domarackiemu , trzeci

Rog-aliskiemu , zalubione : czwarta Teofila Katarzyna w Pa-

nieskim stanie wicej niz szedziesit lat przepdziwszy, po-

sza po zapat ycia swego pobonego w r. 1699. Synów za
Jakóba i Jana. N. starosta Nowski , zona jego Niewieciska
sarocianka Tucbolska. MS. Iionopats.

"lVereill4.0 herbu agoda^ w ksiztwie Litewskiem i

na Rusi. Jan Wiernek, o których niej, pod czas wojny Pru-

skiej do Litwy przeniósszy si , tam skadniej do akcentu kra-

jów tamecznych, Werenko nazwany: w powiecie Wokowy-
skim w województwie Nowogrodzkiem dóbr nabywszy Ole-

chnowice i Ciechlejowice , tame osiedli , z którvch bv Woj-
ciech Werenko , syn Jana. Ztamtd niektórzy tu do Polski

wrócili si, z tych byli dwaj bracia rodzeni, Szymon i Marcin,

ten poj Dorot Ambroewiczown, z której by syn Mikoaj,
tego Wojciech , którego zona Alanowidowna , z ni spodzi
trzech synów , Gabryela , Wadysawa i Konstantego , temu
Helena Puciacianka, urodzona z Hryczynów \\^ojnów, powia
trzech synów, Antoniego, Józefa i Pawia, Józef w zakonie

Soc. Jesu, Antoni i Pawe pod pancernym znakiem su z Lu-
bomierskim.

1Vereszezaka herbu Lis ^ w Brzeclaskiem woje-

wództwie. Adam Wereszczaka podpisa elekcy Wadysa-
wa IV. Bazyli Jana III. Królów Polskich. N. mia za sob
Adamowiczown Starowolsk. Okol. t. 2. fol. 93. Filip Eu-
frozyn Krasowsk podkomorzank Mielnick, wdow poJSa^^.„^

wickim wojewodzicu Brzeciaskim ; brat jego rodzony óóy^ «.^l^ A'

poborca 1691. ale gdzie indziej widziaem herb ich pod^bnicj-

szy do Kocieszy. N. mia za sob Brygitt Oborsk. Dominik
w zakonie naszym temi czasy. N. bya za Janem Antonim No-
wickim skarbnikiem Chemskim. Prokop komornik Czernie-

cbowski w roku 1660. Pawe Wereszczaka burijrabia JLucki

1690. Józef i 3Iikoaj synowie Teodora i 3Iaryanny 1680. r.

Micha syn Maxymiliana i Heleny.

N. Wereszczaka chory Brzesko Litewski. — R. 1778. Bogu-
saw Wereszczaka owczy Brzesko Litewski. — Dominik Je-

zuita. — Konstylucya sejmu r. 1G59. Proko po wi Wereszczace
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komissarzowi granicznemu Czerniechowskiemu nadaa majtno
Kamionk i Mczn pod Owruczem , take Wiernosaw. — Corist.

roi. IF. fol. 650. — Krasicki.

lifereszczyiisli herbu Korczaka w ziemi Chemskiej.

Fiedor Wereszczyiiski mia za sob Sosnowsk z Sosnowice

herbu Na«;cz , z lej by syn Jdrzej , który pierwszy z tego

domu schizm odrzuci, ten pod Oliertynem mnie sobie w
okazyi poczyna, jako szeroko opisa Paprocki o herb. f. 544.

a pojMSzy Parosk córk Mikoaja herbu Rawicz, a bdc
najprzód komornikiem ziemskim Chemskim

,
potem pods-

dkiem, spodzi z ni dwócli synów, Józefa opata Sleciecho-

wskieg-o , a potem biskupa Kijowskiego , by to dobry i przy-

kadny pasterz , a nie kontentujc si tem , e sam Panu Bogu
pilno suy, i drugich te do niego prowadzi, ju do ludzi

kac, ju nauczajc, ju ksiki piszc, z których te s w
druku : Imo. Excytarz do podniesienia wojny przeciwko Tur-

kom i Tatarom in kto w Krakówie\^^1. 2do. Publika strony

fundowania szkoy rycerskiej na Ukrainie
,
jako tez Krzy-

aków Maltaskich na Zadnieprzu, Cracou. in Ato 1594.

3tio. H^izerunek o wzgardzie mierci, 4lo. Kazanie na dzie
Zaduszny ^ w którym dowodzi.) ze jest czyciec. 5to. Instru-

kcya o spowiedzi. 6to. Gociniec pewny obmierzym pijani-

com do prawdziwego obaczenia, a zbytków poiamowania.
7mo. Kazanie o maestwie. Klasztorowi Sleciechowskiemu

wiele dobrego przyczyni: bo i zawiedzione dobra od anteces-

sorów swoich oswobodzi, fabryk klasztora reparowa, malo-

waniem ozdobi, koció w porzdek i apparat przysposobi.

Uczonych ludzi kocha, i zapomaga , a lubo sam wstrzemi-

liwe ycie prowadzi, wicej wody nieli piwa pijc, przecie

na goci i innych ludzkim si stawi, hojnie czstujc: w tych

go pracach mier zastaa w roku 1599. Brat jego Zygmunt
spodzi dwóch synów, Jana I Stanisawa. Abraham z sejmu

1647. komissarz na usj)okojenle pogranicza od Wgier. Const.

fol. 5. Wiktoryn proboszcz w Krakowie u Boego Ciaa, praat

* ikr. generalny kanoników regularnych S. Augustyna , w Maejpol-

szcze i ksiztwie Litewsklem 1690. N. Pawa Czaryskiego. N.

Stefana Zulisklego. N. Jana Bogusawskiego, Kazimira Fran-

ciszka Bystrzonowskiego, maonki. Kazimierz czenik uko-
wski, Wojciech owczy ytomierski. N. skarbnik Chemski,

N, podczaszy Winnicki. Mikoaj czculk Latyczowski , córka

jego Anna ya z Piotrem Chrocichowskim, syn za Ludwik
Wiktoryn stolnik Krasnostawski, sdzia grodzki Chemski, pi-

sarz kapturowy 1733. poj Zofi Kunick owczank Chem-
sk , by deputatem na trybuna koronny 1738. N. mia za

sob Teres iMIcowsk. Zofia Stanisawa Rostkowskiego ona.

•
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W kocu wspomniany Ludwik Wiktoryn Wereszczyski pisarz

kapturowy ild. póniej posuniony zosta na krzeso kaszteanji Lu-
belskiej , nu-j w prawie koronnem biej^y ; z Kunickiej zostawi
potomstwo synów dwóch, Józef podscdek Chemski. — Jan
skarbnik (chemski. — R. 1778. Leon Wereszczyski ctior.iy

Krasnostawski. — W ksi\;ztwie Litewskiera Józef Wereszczyski
starosta Upitski. — Stanisaw sdzia grodzki Inllantski. —
W r. 1788. Krzysztof podczaszy Upitski. — Jifasicki.

ITeruiiuski herbu Doga^ ]g*\ival ich dzielnica z Dy-
niiskiemi. ]\. Wermlskl mia za sob<j Cliarzysk. Seweryn
w zakonie naszym temi czasy.

^lersockij w ksiyztwie Liteuskiem. 3Iarcin Kazimierz

Y^^ersocki w powiecie Grodzieskim, Marcyan za Hreliorowicz

WersockI s<;dzia ziemski Wileski podpisali elekcy^ Jana III.

1Verylia herbu Sreniawa, w Nowoji^rodzkiem woje-

wództwie Jan Weryha, w Trockiem za Ale\ander Weryha
Barowski podpisali elekcy Wadysawa IV. Micha syn Jana,

syn je^o z Katarzyny Darowskiej Jan. Stanisaw w wojewódz-
twie Nowogrrodzkiem 1674.oS i w Pockiem województwie, z tych Benedykt Weryha pod-

pisa elekcy Stanisawa Augusta Króla z województwem Po-
ckiem. — Krasicki.

WESELIiM HERB.

Drzewa cicteg-o pie, jakby z ziemi z korzeniem wyrwany,

prosto stojcy , S(;k po prawej stronie tarczy odcity jeden , na

nim si obiema apami wspiera pies morski w koronie, z ogo-

nem do j^óry zadartym, pysk u niego otwarty, jzyk wywie-

szony, ogon roztrojony, czy wedug inszych rozdwojony, a-
cuchem do pala czyli pnia przywii^zany , w polu niebieskim

:

pod tym wszystkiem linia wszerz tarcz dzieli
,
pod któr lini

jest ryba na ksztat karpia, w praw tarczy pynca, na hemie
trzy pióra strusie. l*aproc. o herb. fol. 69.3. Okol. tom. 3.
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fol. 286. Klejnoty f. 95. Widziaem i ja ten herb u . Bar-

bary >v Krakowie, ale ryby lam nie byo, i pie na ksztat lilji

wyrosy, i aneuebem pies przywic-jzany , czego nasi autorowie

nie wspomnieli
,
psa za leg-o ksztat taki , ze poowa jego od

ffowy jest psia z obro na szyi , zna i ogniwa od ancucba,

a od o"ona ryb reprezentuje. Pierwszy ten herb wniós do

Polski Ferens czyli Franciszek Wesellni, który tu wraz z Ste-

fanem Batorym do Polski przyszed w r. 1576. bdc na dworze

tego Króla zdawna zasuonym, i dlaosobliwszycb swoicb przy-

miotów miym , ten pojwszy po Kasprze Bekieszu pozosta

wdow za zon , z ni z aski królewskiej wzi i starostwo

Lanckoroiiskie, kupi potem zamek Dbno od Dbiiiskicb Odro-

wów i z przylegociami. Nagrobek zmareg"o w r. 1594.

w Krakowie u 00. Franciszkanów, wypisany od Starowol. in

Monum. tak o nim mówi: Franctscus de H^esseliny Siemnen.

Melinen. Capitaneus^ Baro in Hadat^ haeres in Dbno ; qui

secutus Stephanum Regem in Poloniam^ cum illo^ Gedanensi

Polocensi^ lVielikoiicensi ^ Plescouien. expeditionibus mili-

tavit fortiter , cui^a Stephani Regis ab ordinibus Regni in

civem Polonum cooptatus . Zona za jeg-o w dziesi lat po

nim w drog si wiecznoci wyprawia , matrona wielkiej po-

bonoci, i na koció S. Barbary w Krakowie szczodrobliwo-

ci. Hislor. Domus. Annuae Soc. 1587. to o nim przydaj,

ze kaplic ozdobn w Wilnie dla kong-regacyi Panny Maryi

wystawi. Annib. Roselius Calaber Pymandri Mercurii 1. 5.

fol. 355. powiada o nim, ze by z ojca Wolfganga ma wa-

lecznego, i w wielu bataliach szczliwego, za staraniem Króla

Stefana, herezyi si wyrzek, i na polem midzy Wgierskiemi

o wiar tumanami , nieprzeamany statecznoci broni wiary

katolickiej , f^ir udmodum humaniis et morum honestate con-

spicuus. Zy polem Franciszek Weselini genera Koszycki

1654. a w roku nastpujcym od Ferdynanda III. Cesarza, na

sejmie Królestwa Wgierskiego w Posonium uczyniony, Pa-

lutinus Ungariae, albo Prorex, Tulden hist. lib. 4. consilio

optimo^ Catholica institulione eruditus^ mówi Manifest u-
bom, fol. 68. na zakon nasz wielce dobroczynny, wspomina go

Konstylucya 1661. foL 24. z tym tytuem i jego maonk
Mary Sechi z Rymasech , i syna ich Wadysawa , któremu

prawo dziedziczne na dobrach Gdów, Kwapin, Stadniki, K-
dzierzyn w Krakowskiem województwie lezcych approbuje

Rzeczpospolita, ile ze ojciec tego Wadysawa Franciszek, mia
indygenat w Polszcz 5 co i w r. 1676. na sejmie koronacyi,

temu Wadysawowi Konstytucya fol. 12. przyznaa, gdy go

za Indygen swego zapisaa , by ten Wadysaw generaem w
wojsku Cesarskim Leopolda , i przeciwko rebellizujcym W-
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1

grom dtug"o Sendrowa i uporczywie broni, póki niii sukkurs

od Niemieekie«^o wojska nie przyby, w obleniu Likawy cztery

razy od kuli z dzia by w niebezpieczestwie, f^ladlsl. ff^oj-

ciechow. Ogród Fiokowy f. 140. Elbieta Wessclanka wo-
jewody W<;gierskie«^o córka, bya za Pawem Stefanem Sapieb
podkanclerzym Litewskim. Hialor. Supieh. p. S.Jol. 103.

WsiersKi herbu Belina w Prusiech, z t jednak ^ró-

nic, ze na bemie nad koron nie r<;k«; z mieczem, ale Sle-

powrona kad, w pysku piercieii trzymajcejj^o, w praw tar-

czy obróconeg^o. Z tycli Elbieta W«;sierska , bya za Janem
Lutomskim sdowym Tucbolskim. S tame w Prusiecb Wc-
sierscy rozrodzeni inszego berbu , a bodaj nie berbu Jastrz-

biec , z którycb N. Wsierska Piotra Czapskieg-o maonka.
Marcin Wsierski pisa si na elekcy Stanisawa Augusta Króla

z województwa Pomorskiego. — Mikoaj stolnik Gnienieski
1792. roku. — IFieldek.

lkVsaivs]ii herbu Jl^adwicz u Ks. Kojaowicza in

MS. tak o nicli pisz ; za pog-an Wierzbitowie , a ze cbrztu od

Wacawa
,
potomkowie w Kowieskim powiecie w Wierzbili-

szkacb nad Wierzcbni rzek, i w Trockiem województwie nad

Biedr (jako w ksig-acb pomienionyeh grodów znajduje si)

mieli po ojcacb successiye nazwisko Wsawowiczowie, az do

sejmu Lubelskiego Unionis 1569. tam dopiero trzej bracia ro-

dzeni , Jan, Sebastyan i Szczsny, przyjli jednoz nazwisko

Wsawskicb , ale jako z nieb kady osiad w inszym kraju,

tak le róne na tyme sejmie przyjli berby : bo ten który

osiad w Koronie , wzi za ierb strza rozdart , drugi w In-

flanciecb pod Derptem , zbrojn rk z mieczem z boku z

oboka, na spodzie trzy kule, na bemie midzy dwiema skrzy-

dami strza. Trzeci Jan w Litwie, ten za herb wzi dwie

ryby, prosto do góry gowami podle siebie. Czwarty za wy-
niós si na Woy i nazwa si Nadarzyskim. AlexanderW-
sawowicz Wsawski syn Jana, suy Królowi Stefanowi pod

Luki i Psków, którego syn Stanisaw wojski Upitski oeni si
z Zebrowsk w powiecie Oszmiaskim , potem z Biakowsk
w powiecie Upitskim. Synowie jego , Trojan, Krzysztof, Ma-
teusz, suyli w Koronie i Litwie po wielkicb domacb. Samuel

czwarty syn Stanisawa dworzanin królewski , synowie jego z

Puzynianki : Samuel, Franciszek i Antoni modo pomarli,

czwarty si zosta Micba; z córek dwócb
,
jedna Zoia ya z

F^mmanuelem na Lobojsku Tyszkiewiczem , druga Katarzyna

z Adamem Koeiakowskim. By ten Samuel pisarzem polnym
Litewskim, w rónycb okazyacb dowiadczonego mztwa, oso-

bliwie w Inflanciecb 1658. Pod Werkami od Moskwy w nie-

wol wzity, cztery lala w niej trzymany. Po mierci i zabiciu
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Gosiewskieg-o hetmana , i on nie by bez niebezpieczestwa od

zajtrzonych. Pi razy to od Jana Kazimierza, to od Jana 111.

Królów Polskich , do Cara Moskiewskiego w legacyi jedc,
do wojska Zaporowskiego trzy razy , do Sutanów w dzikie

pola, posem na sejmy kilka razy, pokaza, co dzielno jego

umiaa. Nieszpork. Annal.^ p. 7 . cap. 9. jest w druku jego :

f^ictor et f^ictus ^ albo Zycie ff^incentego Gosiewskiego
Podskarbiego IV. Lit. i Hetmana Polnego 1691. in kto.

Patrz wyej pod Wcawski. —

WESOA HERB.
Tarcza czarneg-o koloru

,
przez rodek jej pas na ukos

idzie, od prawego boku tarczy z góry, na lewy na dó, pas ten

by powinien szachowany we dwie linie
,

przeplatany biaemi
i czerwonemi polami, tak go opisuj. Papro, o herb. f. 505.

Okol. tom. S.Jol. 217. g*dzie powiadaj, ze po acinie zowie

si Gaudium , i mia to by herb . Bernarda opata Klarewal-

leskieg-o : Okolski go tarcz weso nazwa, przydaje, e go
tak w koronie, jako i w ksicztwie Pruskiem niektóre domv za-

ywaj, przecie adnego z nich nie pooy. Petrasancta
yb/. 207. podobny temu herb kadzie, tylko e tarcza niebie-

skieg-o koloru , i ma to by herb Wieseorum na Szlsku.

^Vessel herbu Rogala. Dawniejszemi czasy w prowin-

cyi Sambieskiej kwitnli, z których Filip Wessel w r. 1466.

podpisa pokój Pruski u askiego w Statucie fol. 150. take
wr. 1609. dekreta komissyi królewskiej, w ksicych Prusach

podpisa Marcin Weissel. Drudzy jednak z nich w Mazowie-
ckiem ksiztwie osiedli , z tych Paprocki wspomina Mikoaja
dworzanina Króla Zygmunta, ten w cudzoziemskich obozach

na saw imienia swego od prowadzc
,
przywióz z sob ry-

cerskich dzie swoich, w siedmdziesit listach, z wielkiem zale-

ceniem oczywiste wiadectwo, jako na dworze Cesarskim sil-

nego harcerza Wispeka pojedynkow utarczk zama , do oj-

czyzny potem powróciwszy, przeciwko Tatarom mnie stawa,

i niewol u nich teme sercem ponosi. Jakóba stolnika Nur-
skieg^o , Piotra, Jana, i Wawrzeilca, od wszystkich godne po-

tomstwo zostao. Kwitn dalej Jdrzej W^essel dziedzic na

Dziektarzowie, którego wspominaj Abw^/y^z/cye 1602. /".SOS.

Stanisaw, ten spodzi trzech synów, z których jeden Pawe,
od niego bya córka Anna, niewiem czy nie ta Anna, dziedzi-

czka dóbr znacznych Nidowic , Orychowic , Koczerzyna , Ho-
odoM'ki, Mokrzan, Leniowic, Dubaniowic, wydana za Piotra

Jaskmanickieg-o stolnika Sanockieg-o. Brat Stanisawa rodzony

Albrycht, najprzód chory nadworny koronny, Róaski, Ma-



Wessel. 283

kuwski , Tykoclnski starosta, posowa na róne sejmy, jako

1G28. zkd koniissarzem stan do zapaty wojsku, Constitut.

f. 2. i 1643. do lustraeyi pewnych dóbr na Ukrainie, Conslit.

f. 12. i 1647. do zapaty piechocie Smoleskiej, Const. f. 23.

fundowa 00. Karmelitów Bosych w Warszawie, co o nim
j^wiadczy Eiiseus u S. Marta Lyric. Uh. 3. ode 1. i 00. Re-

formatom w Putusku da plac na konwent 1648. umar kraj-

czym koronnym, mia za sob Ann<; Potock herbu Pilawa

starociank Tumack ; Ada Castr. Zakrocim. 1646. córka

jeg-o bya za Mikoajem Narzymskim podkomorzym Pockim.
Franciszek kasztelan Ciechanowski, trzeci brat Stanisawa i

Albrychta krajczeg-o koronneg"o, z tym g*o tytuem czytam

w Konstytucyach 1627. fol. 17. i 1633.^0/. 48. w Moskwie
wojowa z Stefanem Batorym, pod Byczyn z Zamojskim ; fun-

dowa dwa kocioy , Makowski , w ziemi Róaskiej , i Dzle-

ktarzowski w ziemi Ciechanowskiej , zona jego Katarzyna Ku-
czeska, córki, jedna zakonnica w czycy, druga za Stani-

sawem Krasiskim , sdzi Ciechanowskim , trzecia Elbieta

za Wojciechem Mockim podczaszym Pockim, synów za czte-

rech. Wojciech starosta Róaski , z sejmu 1667. komissarz

do granic od W^ooch, Constit. fol. 21. 3Iikoaj , Franciszek

i Jan, ten najprzód chory nadworny koronny, z którym ty-

tuefti posowa na sejm w^ r. 1653. zkd by deputowany do

umówienia pewnej legacyl , Constit. fol. 8. potem podczaszy

koronny, komissarz do traktatów o pokój z Moskw, z sejmu

1661. Constit. fol. 1. a w nastpujcym roku juz zasiadszy

krzeso województwa Pockiego, deputatem naznaczony na try-

buna Radomski. Constit. fol. 5. Wspomina go take /ion*^y-

tucya 1667.yo/. 27. z Królem Kazimierzem wojowa Moskw,
fundowa koció 00. Reformatom w Putusku pod tytuem
S. Józefa, ona jeg-o Grodzicka, z tej córka Maryanna zakon-

nica S. Benedykta, rzdzia klasztor w arnowcu ksieni, od

r. 1688. synów za trzech byo. Pierwszy W^ojciech starosta

Róaski. Drug^I Franciszek, najprzód krajczy koronny, ko-

missarz do uspokojenia pretensyl kurfirszta BrandeburskIeg'o,

Constit. 1690.yo/. 17. dalej wojewoda Mazowiecki , starosta

Róaski , marszaek dworu Królowy, któremu zmaremu w r.

1696. taki nag-robek napisa Stanisaw Lubomirski marszaek
wielki koronny. In rebus gravis ^ in verbis amaenus ^ omnia
risit ahsue ojfensa^ nihil risit absque doctrina, placuit Deo
sine vunitate

,
principibus sine assentatione , hominibus sine

ifuerifnonia. f^ir praecellens omnibus in pnnctis
.,

virtute in

(erris^ quod smnmum; modestia in /lonoribus
^
quod pul-

chrum ; amaenitate in curis
,
quod arduum ; sinceritate in

umicitia
^
quod carum ; probitate in aula^ quod rarum : po-
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chowany w Putusku u 00. Reformatów, na któreg-o pogrze-

bie miane kazanie do druku poda Ks. Dunin fol. 351. Trzeci

Stanisaw dziedzic na Nosielsku i Czerwinie, Róaski, Mako-
wski, i Ostrowski starosta, zona jego Marya Barbara de Sta-

remberg- Austryaczka, synowica sawneg-o kawalera i kommen-
danta Wiedeskiego

,
pod czas oblenia od Turków w roku

1683. Acta Cnstren. Ostrzeszoy. 1672. z niej spodzi córk
Mary Józef Królewicza Konstantego Sobieskieg-o maonk,
i synów czterech, Augustyna Adama, który z opata Jdrzejo-

wskieg'o , najprzód urós biskupem Inflantskim, potem Kamie-

nieckim, na którem siedzia od r. 1733. do r. 1735. w którym

ycie to miertelne zakoczy, by modestyi wielkiej praat,

przyjemnej ludzkoci ku wszystkim, i przykadnej pobonoci,
wizytowa dyecezy swoje Inflantsk w r. 1725. W druku s
te jego ksiki: Imo. Mylipokutujcego czowieka^ grzechy
swe opakujcego , to jest Rejlexye na siedm Psalmów po-

kutnych^ w Krakowie in kto 1724. 2do. Droga do pobono-
ci tojest konsyderacye na kady dzie od pierwszej' az do

dwudziestej' czwartej' niedzieli po witkach , w ff^arszawie

in kto 1728. Zt\o. Rejlexye o Mce Paskiej' dwa tomy in fol.

we Lwowie. ^Yojciecha kasztelana Warszawskiego, ona jeg^o

pierwsza Parysowna, z tej syn Józef, druga Morsztynowna,
trzecia Zauska Teresa kasztelanka Rawska, z niej syn Teodor.

Jana starost Ostrowskieg^o , tego z Zienowiczowny wojewo-
dzanki 3Iiskiej , syn Micha. Franciszka kasztelana Zakro-

czymskieg-o, tego z Mielyskiej kasztelanki Szremskiej, dwóch
synów , Stanisaw i Piotr. N. Wesselowna bya za Franci-

szkiem Bieliskim kasztelanem Zakroczymskim. Felix podko-

morzy Nowogrodzki, o którym Konstytucya 1638. ^o/. 31.

Krzysztof mia za sob Katarzyn Krasisk podkomorzank
Róask. N. W^zowna, ale rozumiem e Wesslowna by
powinno , ona Koniewskiego starocica W^yszogrodzkiego.

W^eyda. Zacharyasz Weyda major dragoski, dla m-
ztwa nobilitowany na sejmie 1662. Constit. fol. 40.

^%^ciyl herbu ff^z , w Sieradzkiem M^ojewództwie.

Mikoaj Wyk zakonu Kaznodziejskiego , m apostolski , i

Wadysawa Jagie g-orliwy kaznodzieja, sia w nawracaniu

Litwy od Pogastwa pracowa 1413. wspominaj go Miecho-
wita , Stryjków, fol. 543. Kojatow. Bzów. in propag. c. 3.

Pawe, który w r. 1423. dopomóg naszej Polskiej kawaleryi,

e Drachimu fortecy dostali, przestrzegszy albowiem Dobro-

gosta Nacza kasztelana, o szczupej bardzo kwocie ludzi tam
na prezydium zostawionych , noc myliwskiemi sieciami wci-
g-nwszy ludzi Polskich do fortecy, bez adnego zawodu podda
mu zamek, za co w nadgrod wzi od Króla w upach Wie-
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lickich pewn pensy. Wprawdzled Kromer chce g^o mlec? ro-

dem z Niemiec, ale g-o zbija Okolski; Bzoinus in Annal. wr,
1422. powiada, ze od tego Pawa dom Wyków w Porszcze

swoj lini zaczt : ale musia ten autor nie wiedzie, ze juz

przedtem z tego domu kwitn 3Iikoaj AY^cyk Dominikan,

tak jak on , o którym wvzej mówiem. Okolski take osnow
tego domu wypisujc, powiada, ze w r. 1407. kwitn Stani-

saw dziedzic na Wykowej Woli, którego syn Jdrzej pisarz

ziemski Sieradzki, z Koniecpolskiej spodzi dwóch synów, Jana

podkomorzego Sieradzkiego , i Stanisawa , ten bdc dziedzi-

cem na Siedlicach , Osinach i ^Vidawie , we trzech synach

swoich trzy linieWyków rozcign, Siedleckich od Siedlic,

Osiskich od Osin, Widawskich od Widawy. Piotr Wyk
zda mi si syn Jana podkomorzego Sieradzkiego, sam chory
Sieradzki , na czterech synów swoich tak fortun dziedziczn

podzieli, których mia z Iwanowskiej , Stanisawowi da D-
brówk, Piotrowi Parzniczów, Janowi, i Hieronimowi W^-
ykow Wol: ten Hieronim z Doroty Zaleskiej trzech synów
widzia , Wojciecha , Piotra i Jana. Z tych Jan arcybiskup

Gnienieski I prymas , siedm lat w Rzymie na wyszych nau-

kach , to jest teologjl, medycynie i jurlsprudencyl strawiwszy,

z niemaym w nich profitem wróci si do ojczyzny, i do Tar-

no\\skIego Jana biskupa Kujawskiego uda si, któremu gdy
od stolicy apostolskiej przywióz palliusz arcybiskupi, od niego

kanclerzem nadwornym uczczony, ju na ten czas proboszcz

SendomlerskI i kanonik Krakowski, przyda mu potem Król

opactwo Mogilskie, z którego posun go do infuy Przemys-
kiej, z tej do Poznaskiej 1624. na koniec do Gnienieskiej
1626. wszystkie witobliwoci ycia swego, przykadem cnót,

i pasterskiem pieczoowanlem napeni : bo najprzód w Prze-

myskiej , synod dyecezaski zoy w r. 1621. który w nast-

pujcym roku poda do druku w Jarosawiu in kto ^ z tego

pozna , e komput lat nie owszem obserwowany in Facie Re-
rum Sarmatic. kiedy go na Przemysk katedr wzitego do-

piero pisze w r. 1623. Poradowskim go tame zowie, ale mnie
nigdzie si go nie dostao czyta z tem imieniem. Synody za
prowincyalne dwa razy skada, na jednym z nich w Piotrko-

wie mianym , wszystkie dawniejszych synodów konslytucye , w
jedne ksig zebra, któr na pi Innych podzieli i approbo-

wane w Rzymie do druku poda, in kto w Krakowie 1630.

Ksigi take do obrzdków kocielnycli^aece, piknym dru-

kiem przedrukowa kaza. arliwo o wiar wielka si w nim
wydawaa: bo gdy biblia w Gdasku polskim jzykiem, ale

heretyckim duchem, na wiat z prasy drukarskiej wysza, Wa-
dysawowi IV. Królowi na ten czas przypisana, poty u niego
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poboiny ten prymas pracowa , ze i on jej do siebie nie przy-

puci, i ten edyktem swoim warowa, zby ani j«>j nig^dzie

nie czytano, ani przcdawano. Na lioronacyi gdy Wadysaw IV.

wedug dawnej formy i ustawy przed nim wedug zwyczaju

przysig czyni, a do owych sów przyszo, Pacem inter

Dissidenles de Relig'ione fovebo^ solenn protestacy prze-

ciwko temu zaniós, ile ze i antecessorowie jego, zawsze si
temu opponowai. Nawet maestwo z córk Fryderyka pala-

tini Rheni
,
przeto , ze bya heretyc«ka , temu Wadysawowi

odradzi. Miosierdzie na ubogich i poddanych swoich znaczne
;

ztd gdy gód w r. 1629. i nastpujcym w Polszcz si otwo-

rzy , on z ojcoMskiego ku wszystkim pieczoowania, co tylko

móg to czyni, eby by w takim niedostatku ludzi ratowa,

mao na tem, ale sze tysicy zotych odda kolleglacie o-
wickiej na wieczn prowizy, zby z niej co rok docliodzca

summa, bya ratunkiem, czy w godzie, czy w nie dostatku ja-

kim zostajcym. Gdy miasto owickie pogorzao , nie tylko,

ze obywatelom tamecznym wszystkie czynsze darowa , ale te
swoj szkatu i drzewem z lasów swoich zapomaga. Prze-

strzega tego pilno, eby od ekonomów i administratorów pod-

dani jego adnej krzywdy nie cierpieli, sam nawet, ile z natury

do cholery skonny, gdy kogo osobliwie publicznie urazi,

zwyk by przed temi ludmi prdko swoje obwinia. Osta-

tni nawet wol swoj wszystek sprzt swój , bydo i zboe
sprzeda kaza, na wspomoenie uboszych poddanych w arcy-

biskupstwie. W^ pasterskiej funkcyi niespracowany , dziesiciu

na biskupstwo powici, wicej ni cztery tysice na kapa-
stwo ordynowa: i lubo tak podagra, jako i chiragra zmczy-
wszy go

,
prawie z si zwalia

,
przecie w takiej afFekcyi sam

i dzwony w owiczu wici, i w wielki czwartek olej wity,
i inszych czasów, kommuni ludziom rozdawa. Na Boga
szczodry, kaplic w owiczu dla Najw. Sakramentu fundo-

wa, na któr trzydzieci tysicy odkaa, kapanów do niej

naleycie opatrzywszy, na insze za kocioy do stu tysicy wy-

da. Poznaskiemu szczerozoty kielich, taki drugi Gnienie-
skiemu , i cztery lichtarze srebrne , innym za przybytkom Bo-

skim kielichy srebrne i puszki porozdawa , 00. Bernardynom

w owiczu swoje bibliotek, w Gnienie kaplic jedne restau-

rowa, i blach pobi, tame do reparacyi wiey sia si przy-

oy, Iwonowi herbu Odrow biskupowi niegdy Krakowskie-

mu , z marmuru w KrJ|cowie u S. Trójcy nagrobek wystawi.

Nadto zamek Uniejowski wielkim nakadem restaurowa i do-

koczy. Wie z zegarem na bramie zamku owickiego wy-

niós, W inszych take cnotach by wytworny : bo najprzód

pacierze kapaskie , ile mu tylko zdrowie suyo , nigdy Ina-
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czej nie odprawia tylko klczc. Na kazatiia co wito i nie-

dziela z zamku do kocioa pieszo cliodzi, potem przez wszy-

stk ciorob swoj, cij^na si pice miesicy, co dzie do

kommunji przystpowa. Ksik duchown co dzie zamie-

rzonego sobie czasu czyta. W clioroi)acli , które g-o czsto

trapiy, dziwnej cierpliwoci, woa tylko do Bog-a, /?owiVie

auge dolorem^ sed auge patientiain ^ a jeeli ciki \\o\ wy-

musi na nim jakie sarknienie , zaraz si przed wszystkiemi

obwinia i kara za to : i lubo P. Bóg opatrywa mu zawsze

matery do cierpienia, przecie i sam jej szuka, zby trapid

ciao swoje ; widziany by nie raz na goej desce nocy tra-

wicy , w^ chorobie nawet najgwalowniejszej nic nie przypu-

ci delikatniejszego dla wygody zemdlonemu ciau, krom ma-
teracu i skóry pod gow. Ojczynie tez zasuony , bo gdy

Zygmunt III. na sejmie 1627. w Toruniu chcia, eby za y-
wota swego Rzeczpospolita któregokolwiek z svnów jego na

tron Polski przysposobia, on widzc, jakaby ztd prejudykata

wolnoci napotem by moga
,
gruntownymi racyami zbi Zy-

gmunta od tej imprezy. Po mierci Zygmunta, pod inler-

regnum w Polszcz vice-rex, tak tej ojczyzny dobra przezorn
rad swoj przestrzega, e adnego uszczerbku nie uczua,

w wielkiej wszystkich zgodzie Wadysawa IV. Królem Pol-

skim ogosi, i koronowa, a potem i on jego Cecyli Re-

nat. Konstytucya 1633. wspominano/. 50. e jego nakadem
wszystkie ksigi grodzkie Sieradzkie na nowe przepisane , i

lepszym porzdkiem uoone zostay. adnego sejmu, cho
czsto zdrowie nie suyo, nie opuci, eby na niego nie

zjecha, i spoeczn rad tej ojczynie nie dwiga, i lubo pry-

watne u siebie pomiarkowanic we wszystklem zachowa
,
prze-

cie kad publik dla powagi prymasowskiej wietno , i ko-

sztownie odprawi. Temi i innemi cnotami drog sobie usa
do nieba, dokd si wybra w r. 1638. witobliwie si do niej

przygotowawszy, przez sprowadzonego umylnie na to kapana
Soc. Jesu z kollegium Rawskiego, pochowany w owiczu w
kaplicy od siebie fundowanej. By w wielkich respektach u

Urbana VIII. Papiea, tak, e te o nim niektórzy pisz, ii

obraz jego mia na swoim paacu ten Papie , i chcia go mi-
dzy purpuratów Rzymskich policzy, gdyby bya mier nie

zasza. Nie mniej Zygmunt III. powaa go sobie, widzc jego

przychylno ku sobie , któr w nim uwaajc zawistni, owo
scomma o nim roznieli: ,,Adam przez Ew, Ewa przez wa
zgina. Król przez Królow, Królowa przez Wyka.'' —
Wawrzeniec Gbicki wicc go na biskupstwo, przepowiedzia

mu, e mia po nim trzeci archidyecezy Gnieniesk rzdzi,
i tak si stao, bo po Gbickim Firlej, po Firleju on, pry-
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masowsk bra funkcy. Pisali o nim Damalew. in Archiep.

Gnesn. Róycki kazanie: ff^^^ Potocki Centur. fol. 387,

Lubien, in Mofiit. de Episc. mówi o nim : Lingua guidem

titubante ridebalur utiy at judicio acerrimo , et eruditione

singulari. Janczyn. in MS. Brat jego jeden Wojciech
;
ja

w historyi o cudach Czstochowskich, czytam Wojciecha pod-

sdka ziemskiego Sieradzkiego w r. 1623. ze na podagr by
cudownie uleczony. Drugi Piotr owczy Sieradzki, -^c^a Cfl*fr.

Ostrzeszov. 1616. potem zostao si dwóch synów, AVojciech

zWykowej Woli, dziekan Gnienieski, kustosz Krakowski,

proboszcz owicki , opat Mogilski , sekretarz królewski , ten

z bratem swoim na dworze si stryja swego arcybiskupa wy-

chowawszy, i cnotom jego przypatrzywszy, sta si jego na-

ladowc: Deputatem stawajc na trybunaach koronnych, przy

sprawiedliwoci murem si zawsze stawi niezamanym ani pro-

b, ani respektem godnych instancyi, ani poszeptujcemi obie-

tnicami, fortun si swoj z Bogiem w ubogich, kocioach

i klasztorach chtnie dzieli. Jan drug-i, syn Piotra, starosta

Sieradzki 1633. podpisa ^ac/'a conz;ew^a, Constit. fol. 8. nie-

nadweron wiernoci przy Janie Kazimierzu Królu obsta-

wa, nietylko sam, ale nawet i województwo Sieradzkie, g^dy

ffo Szwed do swojej ligi listami fomentowa, utrzyma przy

raz poprzysionej Panu swemu wierze: wyzu si z ciaa 1661.

zczy si by doywotnie z Koniecpolsk. Geneal. Koniecpol.

powiada, e to bya Eufrozyna Alexandra Koniecpolskiego wo-

jewody Sieradzkieg-o córka , wdowa po Janie Bykowskim , z

tej to potomstwo rachuje : Rafaa miecznika Dobrzyskiego,

Stanisawa, Alexandra, Wojciecha, Stefana, Jdrzeja i Ann
Dziaysk , czyli Helen wojewodzin Chemisk. Z tych

Rafa miecznik Dobrzyski , mia za sob Ew Klar Ossoli-

sk starociank Piotrkowsk, z której synowie, Alexander,

Stanisaw i Franciszek, i córka Anna ubieska. Geneal. Kor-

niak. Powtórzonym zwizkiem mia za sob Agnieszk Otfi-

nowsk herbu Gryf 1701. Stanisaw brat Rafaa, by starost

Sieradzkim , rotmistrz pancerny
,
pod Houbem i indziej m-

nie za ojczyzn piersi swoich nadstawia: z Olszewskim jedzi

swoim kosztem w legacyi po Eleonor Królow : ona jego

Helena Lipska kasztelanka Maogoscka, druga podobno, czy

te ojca jego , Konstancya Lanckoroska. Krom tych jeszcze

ci kwitnli. N. Wyk, którego wspominaj historye, e u

Zasawia na Podolu Tatary gromi 1534. by to Mikoaj W-
yk z Chrzstowic w ksiztwie Zatorskiem sekretarz królewski,

którego syn Stanisaw poj Gosawsk, bratank rodzon D-
biskiej kasztelanowy Krakowskiej , z któr zostawi syna Teo-

dora i kilka córek. Adam na Parzniczewie Wyk skarbnik
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czycki, podpisa pacta conventa Wadysawa IV. Conslit.

\Q^2. fol. 18. Jan w ziemi Zakroczymskiej 1074. N. Wyk
kasztelan Sieradzki, którego zona Zofia z Rozdraewa 1672.

Teofila Wykowna Stanisawa Brzeziskiego. N. Ciwickiego

maonki, ^lag-dalena Tomasza Bzowskiego. Adam skarbnik

Sieradzki, od którego wie Próchna nazwan kupili ubiescy
koo roku 1629. Nakiel. I\It'echov. fol. 891. O Wldawskicir,

Osiskich , Slellsklch , Wykach ,
patrz na swem miejscu.

Wykowie pisz si jedni Sietnosz drudzy Wildawski. — Jan
Wyk stolnik Wieluski rolmlslrz J. K. Mci konsyliarz konfe-

deracyi ziemi Wieluskiej 1734. r. Wadysaw sdzia grodzki

Ostrzeszowski, deputat na trybuna koronny 1746. roku z Siera-

dzkiego. Walenty Wyk biskup Chemski, wprzód kustosz

Gnienieski, prezydent trybunau koronnego 1750. r. (umar bi-

skupem Przemyskim r. 1765.) 31icha podstoli czycki 1760.

Kazimierz porucznik znaku pancernego, i M a c i ej z wojewódz-

twa Sieradzkiego. Mikoaj z województwa czyckiego. Do-
minik chor.-jy Urzdowski z województwa Lubelskiego, podpi-

sali elekcy Stanisawa Augusta Króla. Józef miecznik Wieluski
deputat 1767. r. Wojciech Wyk kanonik Poznaski deputat

1776. roku. — Heraldyka IFieldka,

Patrz w Dodatku w Tomie X.

^VyIkOWSl4i herbu Kotficz , w Wielkiej-Polszcze,

tak Papro, o herb. jako i Oko Iski pisze.

"Wiadroivsk.i herbu Radwan w Prusiech. Wojciech

Wiadrowskl 1646. zosta pisarzem grodzkim województwa Po-

morskiego , i ztd pamitny, e po poodze nieprzyjacielskiej,

on najpierwej zamek Skarszewski restaurowa zacz. MS. o

Famil. Pruskich.

\¥\^'kew\eWi herbu Leliwa^ w kslztwie itewskiem.

Moniwida Jana wojewody Wileskiego, dwóch si synów zo-

stao , Chleb i W^ia
,
jak tedy Chleb by pocztkiem wsawio-

nej kiedy famlljl w Litwie Chlebowiczów, tak W^ia Wia-
ewiczów , o czem si mówio w trzecim tomie. Dawniej-

szych przodków tego domu staroytno zataia
,

przecie

Stryjkowski fol. 738. pisze o Chlebie Wiaewiczu wojewo-

dzie Smoleskim koo r. 1475. Iwasko Wiaewicz za czasów

Kazimierza Króla namiestnik Smoleski 1463. n Koja.in MS.
cudzoziemski autor f^adingus in Annal. Min. t. 6. num. 22.

pod rokiem 1470. tylko e bdllwie, napisa, e Wonewicz,
znad mia mówi Wiaewicz, starosta Kowieski najwicej si
przyczyni do fabryki kocioa Kowieskiego 00. Bernardy-

nów swoj szczodrobliwoci , lubo si to dziao nie rychlej

od wzwy ,wspomnlonego roku. 3Iikoaj Wiaewicz pisarz

ziemski iliskl 1628. którego syn Jerzy z Maryny Jaczynico-

wny spodzony , z trudów obozowych pod Ryg w tyme roku

ycie styra. Alexan. Paszkowski in funeb. ft^iaiew. piane.

Tom IX. 19
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Tene ezy Inszy Mikoaj stolnik i posef województwa Mcisa-
wskiego na sejm 1()38. zlamtd komissarz do uoenia prowin-

cyi Smoleskiej. Constit. fol. 35. Alexandep chory Miski,

pose na sejm, zkd deputatem stan na trybuna fiskalny Li-

tewski. Constit. f. 4. Piotr Kazimierz najprzód stolnik Mci-
sawski i pose teg-oz województwa , na konwokacy Warsza-

wsk 1632. podpisa j, i w r. 1635. posujc take, deputa-

tem stan na trybuna fiskalny Litewski, Constit. fol. 6. by
oraz podwojewodzym Smoleskim, wr. 1653. juz podkomorzy

3Icisawski , i pose na sejm, komissarz do zapaty wojsku,

Constit. fol. 5. na ostatek wojewoda Nowogrodzki, to woje-

wództwo pod pretextem przyjcia za Pana, Cara Moskiewskie-

go, od Moskiewskiej fnryi po eze^el obroni: zon jego juz

zmarego, \\^)om\\\ii. Iionstytucya 1667. Jadwig Tyzenhau-

zownyb/. 14. syna take jego Jerzego, Smoleskiego chor-

ego mier odwanie podjt pod Kuliszkami w okazyi, zapi-

saa ku wiecznej nastpujcym wiekom pamitce , Constitut.

1662. fol. 19. i 1678. foL 15. Zgin ten godny rotmistrz

królewski w r. 1661. drugi za syn jego modo umar. Mar-

szakowa w trybunale Litewskim ten wojewoda, raz w roku

1645. drugi raz w roku 1654.

R. 1778. Wacaw Wiazewicz kanonik Gnienieski. — Józef
raleczulk Nowogrodzki. — Krasicki.

\¥ie\\evt» WlchertowI kapitanowi zabitemu pod Gro-

dnem, Konstytucya 1662. yb/. 21. daje tytu urodzony.

1Viclloro^vsli herbu Lis ^ w ziemi Ciechanowskiej.

Malcher Wichorowski pisarz Ciechanowski , ten z Noskowsk
biskupa Pockiego synowic, zostawi potomstwo, córek trzy,

najprzód Ann Stanisawowi kowsklemu podstolemu Cie-

chanowskiemu, drug Janowi Kryskiemu, zalubione i Ma-
gorzat. Chrzczon albo Krystyan kanonik Pocki i Putuski,

podskarbim by u Gamrata biskupa Krakowskiego i arcybiskupa

Gnienieskiego, ten ju w roku ycia swego siedmdziesitym

potwarzony o zabicie Stanisawa Ciecierskiego kanonika Pu-
tuskiego w kociele Putuskim , ze wszystkich beneficya wy-

zuty , do Rzymu si uda, gdzie przed biskupem swoim, tak

jawnie niewinno swoje pokaza, e g-o do wszystkich prero-

gatyw zupenie przywróci. Jan trzeci Ich brat podsdek Cie-

chanowski , którego córka Anna bya za Floryanem Kryskim,

podobno s Wichrowscy herbu Lew z muru.

^Ficliorski herbu Nieczufa , w Chemskiej ziemi.

^IW^icliroiYSli herbu Pomian^ w Brzeskiem Kujawskiem
i na Rusi. Wojciech W^ichrowski czenik Brzeski Kujawski,

i w pokoju i w boju znaczny, zostawi potomstwo z Ggickiej.

Stefan m waleczny z Anny Przyuskiej zostawi nieodrodnych
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o( siebie synów, Alexan(Ira i Szczesneg-o. Adam trzeci brat

Wojciecha i Stefana , w Krakowskiem województwie osiad,

córka jeg-o bya zaTrzecieskim. Balcer stryj tych wzwy wspo-

mnionych braci, umia róne jeyki , Turecki, Weg-ierski,

Serbski, Multaski, a na Podolu do ostatniej staroci z nie-

przyjacioami tej ojczyzny passujc si, tame pod Trembowl
osiad, a poj;}wszv Gojsk.j sióstr*; rodzon Gojskiego wojewody
Ruskiego, z niej spodzi syna Krzysztofa miecznika Halickie-

g"© , sawnego rotmistrza i wielkiego onierza, który na po-

trzeby tej ojczyzny, swym kosztem trzyma chorgiew usarsk,

z któr stawa juz w \V<;grzech, juz na 3Ioskw«;, juz w Pru-

siech, ju na Abazy Basz«; i Osmana Cara Tureckiego, juz pod

Kumejkami i Starzcem; posowa na sejm 1638. gdzie zapisany

komissarzem do zapaty wojsku, Constit. fol. 3. a w r. 1631.

do lustracyi zamku Halickiego , Constit. fol. 28. wymurowa
koció i zamek w Skalacie, z Zofji Miciskiej herbu ^Vie-

niawa spodzi syna Piotra, take miecznika Halickiego , zona

jego Joanna Humiecka, córka Alexandra Plumieckiego kaszte-

lanica Kamienieckiego , z Potockiej take kasztelanki Kamie-

nieckiej urodzona, z której córka Weronika dostaa si w ma-
estwo 31ikoajowi Firlejowi kasztelanowi Sanockiemu. Ale-

xander czenik Brzeski Kujawski
,

podpisa elekcy W^ady-
sawa IV. Jan Wlchrowski kanonik Krakowski 1628. Stefan

take kanonik Krakowski 1630. r. proboszcz Kaliski i kanonik

Warmiski. Jdrzej upnik Kujawski 1674. N. mia za sob
Osieck.

^Wic]llil!Sk.i herbu Prus^ Stio w Prusiech. Ci Zoto-
g-oleczyka zrzucili dla zabicia S. Stanisawa biskupa Krako-

wskiego , a przybrali trzy pióra strusie. MS. o Famil. Prusk.

HiW^iflai^^ski herbu f^zyk, w Sieradzkiem wojewódz-

twie, przedtem si herbem Abdank piecztowali, ale Stanisaw
Wyk nabywszy Widawy , i kilku synów spodziwszy , ten

któremu si w dziale dostaa Widawa
,
pisa si pocz W-

ykiem Widawskim , co jako si wyej mówio , rozumiem e
byo koo r. 1520. Piotr z Widawy sdzia ziemski Sieradzki,

w roku 1413. podpisa przywilej Hrodelski u ask. w Statut,

fol. 127. i w r. 1436. pokój Brzeski u tego fol. 140. Piotr

Widawski z województwa Sieradzkiego
,
pose na sejm Lu-

belski 1569. j)odpisa uni Litwy z Koron, Constit. fol. 171.

wyda do druku, Philomelam seu Carmen Patrinm 1586. Sta-

nisaw dziedzic na Widawie, Lwowski i Kujawski kanonik,

pleban Widawski 1601. jedzi w legacyi od arcybiskupa Lwo-
wskiego do Klemensa YTH. Papiea, deputatem nie raz na

trybuna koronny stawa. Maciej 1623. chcia nam fundowa
kollegium w Piotrkowie, ale to do skutku dla rónych tru-

19-
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dnoel przyjjCc nie mog^o
,
jest w druku jeg-o, Akademia Wi-

dawska^ któr on tain/.e fundowa i koció 00. . Franci-

szka pod tytuem Panny Maryi Anielskiej, umar 1636. co o

nim opowiada nagrobek jego w Piotrkowie. Starów, in Mimum,
Walentyn mia /a sob Brzesk herbu Jastrzbiec, pozosta
wdow<; po Bykowskim. Jan Eliasz 1668. Alexander w ziemi

Wizkiej 1674. Balcer poj Zofi Zamojsk siostr miecznika

Sieradzkiego, u tego Balcera wsawi si obraz Mstowski

Najw. Panny, Nieszpnrk. f, 86. Konstancya Miaskowskiego

Franciszka 1672. r. N. Stawskiego, Dunin, kaza, pogrzeb,

fol. 394. maonki. N. mia za sob Madalisk. Paprocki w
Gniazdzie napisa, ze Wykowie pod Widaw, nale do

herbu Jastrzbiec, ale to zda mi si omyka. N. poj Zofi
Morsztynown , drugi Jadwig-.

Jakób z Widawy podkomorzy Sieradzki podpisa w r. 1422. pokój

midzy Wadysawem Królem a Krzyakami. — Cod. Diplom.
Fol. IF.fol. 114. — Krasicki.

Ifcl^i€lejl40 herbu abd^ z t jednak rónic, e po-

winien by abd pywajcy po wodzie w praw tarczy, a na

hemie trzy pióra strusie , tak g^o opisuje MS. Ks. Kojalowi-

cza ^ s za Widejkowie w ksiztwie Zmudzkiem , z którycli

by Tomasz, Kazimierz Widejko Franciszkan.

"%Vidy herb^ patrz CzoriielBerg.
^W^iclzOleski. Marcin Widzowski pisarz ziemski Lwo-

wski 1663. Histor. Coli. Leop. Sebastyan w Pockiem 1697.

li»l^iccko^vsk.i herbu Drogosaw^ w Poznaskiem wo-

jewództwie , z których niektórzy na Podolu osiedli, z tych je-

den by rotmistrzem za buawy Jana Zamojskieg-o. ukasz
Wickowski mia za sob Kossowsk herbu Jelita. N. sdowy
Czuchowski , drugi burg-rabia Lemburski

,
posowie na sejm

1724. roku.

^V^iccl£Olvsli herbu Prus \mo , z Wicków w Siera-

dzkiem województwie lecych, przydomek ich Kordek. Z tych

by Jan Wickowski dziedzic na Marzcicach, siostra za je^o

Anna , bya za Stanisawem Rychowskim chorym Siera-

dzkim , sdzi grodzkim Sieradzkim , druga siostra za drugim

Rychowskim stolnikiem Sieradzkim. N. mia za sob Jadwig-c

Niezabitowska. N. Eleonor Ponisk miecznikown Pozna-
sk. N. bya za Marcyanem Wgierskim.

"Wica^TsKi herbu Leliwa na Rusi. Z tych Anna
W^icavvska zakonnica S. Benedykta we Lwowie u Wszy-
stkich S.

"WicciYiski herbu Prus ?itio , czy H^ietii^ishi^
czy jak inni chc ^l^i(iviiiski w Mazowieckiem i Woyó-
skiem województwach. Jan Wecwifiski kasztelan Pocki, który
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z Jdrzejem Krzycklin biskupem Przemyskim
, jedzi w le-

g-acyi do Ludwika Wglerskle^^o i Czeskiego Króla, od Zy-
gmunta I. w r. 1524. córka jeg-o bya za Zblg-niewem Wilka-
nowsklm. Mikoaj mz rycerski, syn jego z Wasiczynskiej,
córki Krzysztofa, w m(;zl\vie ojca naladowa. Brat jeg-o stry-

jeczny pisarzem by ziemskim Chemskim. Stanisaw Wielwiri-
ski w zakonie naszym, rzijdzi kollegia Ostrogskie 1C27. Sen-
domierskle 1639. Drugi Alexander Wietwlnski.

Wicezkoiviez herbu Giejsztor^ drudzy ich pisz
^l¥icckoiYicz^ inni l^lTickiewicz^ rozumiem jednak ze

to wszystko jedenze dom. Wacaw Wickiewicz w mudzi
1621. Jan Wiyckowlcz w Trocklem 1632. Stefan i Kazimierz
Wicczkowiczowie w Nowog-rodzkiem. Kazimierz Jan podcza-
szy Trocki , o którym Iionsfi/lucya \ 676. Jol. 20.

"^l^ieko^YiCZ herbu Pobog^ z l jednak rónic, ze

pod podkow kad pó strzay i serce , lego zaywaj Wieko-
wiczowie w Upitskim powiecie. 3IS. fiojuow. Mikoaj Wie-
kowicz sawny rycersk odwag rotmistrz Upitskiego powiatu
przeciwko Szwedom, 1625. a przed nim jeszcze kwitnli, Sta-

nisaw i Marcin Wlekowiczowie.
llVieko^v$ki^ w Krakowskiem województwie. N. Wie-

kowski z Rodscdkowsklej urodzony, mia za sob Rusock sio-

str rodzon marszaka trybunau koronnego : brat jeg-o rodzony
osiad w Ruskiem województwie.

^lielei^icki. Z tych by Jan WielewIckI w zakonie
naszym, w szlachetnym domu urodzony w Wielewsi w Kali-

skiem województwie. Rzdzi professam domum w Krakowie
dwa razy, kolleg^ia Lwowskie, Poznaskie, Kaliskie, Toru-
skie i Przemyskie

,
jedzi prokuratorem do Rzymu od pro-

wincyi Polskiej, kaznodzieja swoich czasów zawoany , ao-o-
dnoci i szczodrobliwoci, karno zakosm tak miarkowa,
ze wszystkim by miy, pierwszy do najpodlejszych urzdów,
przykadem by drugim do podobnych funkcyi z chci przyj-

mowania, w Jarosawiu przeniós si na wieczno w r. 1639.
w druku s te jego pisma. Imo. Tomasz a Kempis o JSala-
dpwaniu Chrystusa na PolskiJzyk przetomaczony . 2do. Do
Zyiuotów SS. od lis. Piotra Skar-i wydanych rejestr ze-

braa i niektóre przydatki przyczy. 3tio. Poemata f^aria
de rebus piis , deque aliis moralibus ^ et contra Haereticos
sub alieno nomine

.,
Polskim Jzykiem. Nad to napisa tom

jeden historyi Domus Professae Cracor. od roku 1579. do
1639. kdy wiele rzeczy znajdziesz do historyi Polskiej su-
cych.

%f'ieleiviejski ierbu Poraja w Sieradzkiem woje-
wództwie, pisz sicz Buzenina : Wksigach grodzkich Ostrze-
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szowskich w r. 1489. znajdziesz rezy^nacy Wielewlejsklemu

zapisan, i w r. 1592. Wielewiejska abrenuncyacy czyni pe-

wnych dóbr, I w r. 1G27. resignacya Paprockiemu W lelawsi

od Wlelewlejsklego. Balcer WielewiejskI w zakonie naszym,

wielu koUeglorum rektor, i Domtis Professae w Krakowie,

pobonoci i mioci ku swoim poddanym zalecony, w wiel-

kiej staroci dopdzi kresu miertelnoci w r. 1680. w Kra-

kowie. N. synowiec jego spodzi Stefana, w tyme zakonie

zasuonego , a w Toruniu
,
gdzie heroicznym sercem suy

zapowietrzonym, zawoaneg^o , w Rawie go mlerd 1721. za-

siaa. S w druku te jego ksl(^'gl. Imo. Nauki duchowne y-
ciu ])oboinvgo ^ i modlenia si pobonego w Toruniu 1710.

2do. Naboestwo dla ludzi zabawnych in 4. Posnan. 1693.

3tIo. ale za grzechy wydane iv Krakowie 1725. 4to. I{a-

zania niektóre Polskie i aciskie in kto w Kaliszu 1715.

Sto. Kazania^ o Mce Paskiej in kto 1711. w Toruniu,

6to. Nowe ywoty witych , dotd nie wydane ^^ in fol.

cz pierwsza 1735. opus posthumum w Kaliszu, to Jest

tylko na trzy Miesice Stycze^ Luty ^ Marzec, drugie za
czci od niego napisane, teraz tame wyszy z prasy drukar-

skiej. ukasza kanonika Kljowskleg^o
,

proboszcza Strzako-

wskiego , dziekana Kamienieckiego , biskupa Cambisopollta-

skleg-o w Cyllcyi, który wielu heretyków do wiary katolickiej

nawróci. Pawa, Franciszka, Karola, i 3Iichaa, których sio-

stry Katarzyna JakóbaWgierskieg^o wojskiego Ostrzeszowskie-

g-o maonka, Anna, Maryanna i Konstancya. N. mia za sob
Miaskowsk.

1Mrielewiejs!£i herbu Pótkozic, czyli li¥ieloi¥ieJ-
ski •) w Krakowskiem województwie. Przodkowie ich pisali

si niegdy z Trzeblina zamku. Fellcyan mz znaczny, od któ-

rego zostao si potomstwo. Jan i Stanisaw bracia , ale dys-

sydenci na Podgórzu. Hieronim dziedzic In Wielka wie, Se-

rafinowlce, i Mllejowka, mia za sob Barbar Dobkown.
Ada Castren. Cracou. 1590. Piotr Dbick i z niej potom-

stwo. Baranów. Jan Wielowiejski Jaskmanick, siostr ro-

dzon Józefa Jaskmanicklego podstolego Kljowskieg-o , z niej

byli synowie , Jdrzej caelebs umar , Remiglan , którego zona

Ligzlanka, I Alexander. N. Chwaliboga Piotra maonka.
Jan, córka jego za Jdrzejem Trembeckim. Marcin na Wiel-
kiej wsi dziedzic, Acta Cracov. 1584. N. bya za Adamem
Rejem. N. mia za sob Jadwig owieck, z której potom-
stwo : Piotr, Antoni, Micha w zakonie naszym, Dominik,
Zofia Lisowska, Katarzyna Strzelecka.

^l^ielliorski herbu Kierdeja , w województwie Wo-
yskiem. Metryka Woyska w r. 1528. midzy Inszemi zie-
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mianami swemi , liczy Jdrzeja i Fiedora Wielliorskicli. Ale-

xander Kierdejowicz Wielhorski wojski ucki 1630. Franci-

szek kanonik katedralny Chemski. N. Moiiiinickieji-o Miciiaa
maonka: 3Iiko[aj Wielkorzdzca Woyski 1674. Kilian stol-

nik Woyski mia za sob Ann<; Hulewiczo\vn«; podkomorzank
uck, z tej bya córka za Wacawem Lanckoroskim, i syn

Jerzy podkomorzy Wodzimirski , a dalej kasztelan Woyski,
pukownik królewski, na Wiedeskiej kampanjim wielkiego

serca, na wieczny si pokój przeniós w r. 1684. zczy si
by doywotnie z Ann Ozdank podkomorzank Lwowsk,
z niej córki cztery, 31aryanna Stanisawowi Ledochowskiemu
wojewodzie Woyskleniu, Teresa 3Iikoajowi Olszasklemu
kasztelanowi Woyskiemu , Helena Zofia Adamowi Beze-
ckiemu kasztelanowi Bezkiemu , zalubione , czwarta Anna
ksieni Sokalska zakonu S. Brygitty: synów take piciu, z tvcb

Józef na jednyme katafalku z ojcem zoony, drug-i Jan Ka-
zimierz podkomorzy Wodzimierski, ten na Tatarów a na
przedmiecie Lwowskie zaciekych w r. 1695. mnie nacie-

rajc, raniony miertelnie strza Tatarsk poleg, z Donhof-
fowny starocianki Starogardzkiej dzieci nie zostawiwszy. Trzeci

Micha sterilis. Czwarty Antoni zakonu Redemptionis Capti-

vo7'um a Mercede albo Trynitarz , w Polszcz komissarz ge-

neralny swego zakonu, a potem pierwszy prowlncra, który

pieczoowaniem swojem, wiele w Polszcz klasztorów teje re-

g^uy na chwa Bosk rozmnoy. Pity W^acaw kasztelan

Woyski w r. 1709. z Joanny Potockiej herbu Pilawa pod-
skarbianki nadwornej koronnej , zostay si dwie jeg-o córki,

Konstancya za jMIchaem Czackim kasztelanem Woyskim,
druga Teresa za Jabonowskim Kajetanem starost Czehry-
sklm, syn(»vyle za trzej, najstarszy posem by na sejm 1724.
drugi Fell.y Ignacy dziedzic na Tymienicy i Horochowie, sta-

rosta Bracawski , modo zszed z tego wiata, po nim ona
jego LIdwina Zamojska wojewodzanka Smoleska w r. 1737.
zostawiwszy syna 31ichala. Trzeci Józef Trynitarz, i ten w r.

1741. przeniós si na wieczno.
Micha Wielhorski kuchmistrz w. ks. Litewskicj^o. Mz i z przy-

miotów i zasug w ojczynie , na funkcyach rónych publicznych

bdc szacowny. Ten z maonk swoj Elbiet z Ogis/iich zo-

stawi potomstwo. —• Jerzy Wielhorski pisarz polny vy. ks. Lit.

orderów ora biaego i S. Stanisawa kawaler. Wiek swój modv
przepdziwszy na doskonaleniu si w obowizkach dobrego oby-
watela , da dowody tego , bdc wielokrotnie posem na sejm,
komissarzem w komissyach wojskowej i skarbowej , a z talentów
wielkich Królowi, Stanisawowi Au-Jiuslowi itanujcomu, by wielce
miy , i u wszystkich wspó obywaleliiw mio i szacunek posia-

dajcy. Wyjechawszy do Petersburga w interesach fortuny swo-
jej, tam oeni si z 3Iaiuszkotvq, i w Polszcz sprzedawszy si,
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w Pastwo Rossyi z famili swoj przeniós si, ma czterech sy-

nów i jedne córk. — Micha Wielhorski najprzód brygadyer

kawaleryi narodowej
,

potem genera major a nareszcie genera
leitnant komenderujcy wojsk koronnych, orderów Ora biaego i

S. Stanisawa kawaler, który z modego wieku powici si do

suby wojskowej, a bdc w zagranicznem wojsku, tam pilnoci

swojej w obowizkach rycerskich na rónych kampaniach da do-

wód. Niemniejsze okaza zasugi i w ojczynie swojej, gdy w cza-

sie sejmu wielki^go 1788. wraz z innemi za granic bdcemi od

sianów sejmujcych do kraju swego powoany, objwszy komend
nad wojskiem, w rónych mianych potyczkach, umiejtno sztuki

wojskowej, odwag i mztwo jawnie pokaza, o których history-

kowie w dziejach swoich obszerniej i dokadniej zapewne umie-

szcz; mnie dosy wyrazi, i jako odwany rycerz, i jako dobry

obywatel , w swej ojczynie zawsze dystyngwowa si. Oeni si
z Ann Przeusk starociank Miadziolsk , i z niej ma córk
Michalin Wielhorsk, Józef Wielhorski po pierwszym podziel

Polski , w Gallicyi osiady roku 1792. do usug ojczyzny swojej

wróci si i by rotmistrzem w puku Litewskim J. K. Mci potem

genera majorem. — Heraldyka IFieldka.

mW^ielicBi.! herbu Choleiva ^ w Dobrzyskiej ziemi, je-

dna ich dzielnica z Babeckiemi i Dobrosielskiemi. Wojciech
Wielicki kanonik Krakowski. Jan chory Ciechanowski.

Il^ielicki herbu Junosza , w Sendomierskiem woje-

wództwie. Wojciech W^ielickl sdzia ziemski SendomlerskI i

kapturowy w r. 1587. Conslit. fol. 425. córka jego bya za

Modziejowskim podskarbim nadwornym koronnym : bya i

druga tego córka: Bracia za jego, Maciej dziekan Kujawski,

Jan dziekan SendomlerskI: Stanisaw dziekan Opatowski, ku-

stosz Tarnowski , Wawrzenlec, którego syn by pisarzem Sen-

domlerskim , to Okolski. Jan W^illckl chory Ciechanowski

1535. podpisa dekret przeciwko heretykom u Lubie, in f^it.

Episcop. Pocen.

^l^ielicki herbu Lubicz^ w Dobrzyskiej ziemi, patrz

Tylicfei : z tych by Wiktoryn Wielicki kanonik Krakowski,

synowiec Tylickiego Piotra biskupa Krakowskiego, a potem

porzuciwszy kanoni, wstpi do zakonu Soc. Jesu, w którym

kwitn w r. 1620. Histor. Dom. Prof. Cracov.

"H^ieliczko czyli ^W^ielicki herbu Siromta odmienna.,

to jest na Abdanku kad strza do góry elecem wyrychlo-

wan prosto, przez strza krzy idzie ale na ukos, na hemie
trzy pióra strusie : to Kojalow. in MS. IF"Metryce f^oh/skiej

1528. czytam kniazia Waslla Wielickiego ziemianina Woy-
skiego. Teodor Wieliczko szlachcic Litewski , Constit. 1578.

fol. 13. N. mia za sob Druzyann ksin Woronieck koo
r. 1590. Samuel i Stanisaw sdzia grodzki LIdzkI 1632. r.

w Wileskiem , Krzysztof Wieliczko w Nowogrodzkiem. Ale-
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xander podstoli Starodubowski , o którym Konsytucya 1676.

fol. 21.

R. 1778. Józef Wieliczko regent grodzki Inflantski. — Krasicki.

WieWiAcwicWi* Sylwester Wielkiewicz podskarbi naj-

przód w. ksi«;zl\va Litewskiego, potem arehimandryta Wileski
Trojecki , a za powodem Zyj^munta Augusta Króla , metro-

polita Kijowski w r. 1556.

^Y^iclkoilOCkicll dom kiedy w Polszcz kwitn,
z których 'jeden mia za sob Dembisk herbu Rawicz Piotra

sdzieg^o Krakovvskieg"o córk. O/iolski tom. 2.

^VieIoiyck.i herbu Abdmik, w ziemi Chemskiej. To-

masza Wielobyckiego na expedycyi Moskiewskiej mcztwo sawi
Konstytucya 1611.yb/. 33. i dwóch jego braci, którzy w teje

za Zygmunta III. Króla okazyi, ycie swoje dla ojczyzny na

placu pooyli , on za w obu reskach rany z potyczki wyniós,

przeto dobra jego i drugicli z jego domu Wielobycie nazwane,

wyjwszy a jurysdykcyi starosty Krasnostawskiejjo , i ze wsze-

lakich ciarów, do zamku tame nalecych, midzy ziemskie

policzono. Maryanna Wielobycka Jana Rudnickieg^o wojskiego

Krasnostawskiego, Barbara Stanisawa Zawadzkiego herbu Ju-

nosza wojskieg:o Krasnostawskiego, maonki. Stanisaw mia
za sob Katarzyn Wilczysk.

Ikl^ielogo^iski herbu Staryko w Podg-orzu. Seba-

styan Wlelogowski, pose na sejm W^arszawski, z niego 1564.

naznaczony do lustracyi dóbr królewskich w Wielkiej-Polszcze.

Conslil. fol. k^. Krzysztof podstaroci Sdecki. Jerzy w Kra-

kowskiem podpisa elekcy Wadysawa IV. Sebastyan obwie-

szczenie 1697. Helena i Agnieszka Wielogowskie , zakonnice

Sdeckie. Maryanna najprzód Tyburcego Bartliskieg-o pod-

czaszego koronnego, po nim Hieronima ksicia Czetwerty-

skiego. N. Achacego Jordana kasztelana Bieckiego, maonki.
N. mia za sob Justyn Jadwig Chronowsk pozosta w^dow
po Sebastyanie Gumienleckim. N. Wielopolsk. Dom ten je-

dneje dzielnicy z Wielopolskieml. Kasper 1572. Jan 1561).

Wojciech 1574. Alexander 1615. Samuel 1616. Piotr 1631.

Acta Snndec.

IkW^ielo^Órski herbu Grzymaa. 3Iikoaj dziedzic na

W^roclmowicach 1460. Dugosz Libro Benefic. Crac. Jakób

proboszcz Wrocimowski. N. bya za Hippolitem Rokoszem.

Magorzata Wielojrórska bva za Wolcleehem Grocholskinj.

Gabryel, z drugiej ony Eufrozyny Gokowskiej , mia syna

Jerzego, z pierwszej Jana.
Antoni Wielogórski r. 1778. rzenik Bracawski. — Andrzej

sdzia pograniczny grodzki Winnicki , stolnik Zwinogrodzki. —
Przypisy Krasickifigo

.
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Wieloliclli herhu Jelita^ ale zt rónic, ze powinny

byc trzy kopie czarne w l)ialem polu , na hemie za baszta,

przez której okna i dach ogie wybucha, nadany ten herb za

zaleceniem Jana Z;imojskiego kanclerza i hetmana, od Stefana

Batorego Króhi w r. 1580. Kasprowi Wieloch z tej okazyi,

gdy fortecy Wielkouckiej dobywa pod Moskw przerzeczony

hetman , ten Kasper wmieszawszy si po miydzy piechot het-

mask, baszt, która dobywajcym najwicej na przeszkodzie

bya , chcc zapali , kul raniony , od imprezy swojej ustpi
musia, znowu jednak gdy trzecieg-o dnia szturm nasi przypu-

cili, lubo z niedogojonym pierwszym razem, natarczywiej

do baszty z og-niem przypad, pod klóry czas powtóre kula nad

piersiami rami mu przeszya. Za t tedy odwag midzy szla-

cht Polsk policzony, i na pamitk tej potyczki, Wielkou-

ckim nazwany. Papro, o herb. fol. 214.

^H^ielopolski herbu Starykoii^ w Krakowskiem woje-

wództwie. Dawniejszych przodków tego domu przezacnego

znajdziesz pod herbem Staryko
,
ja tu ztd zaczynam, gdzie

si Wielopolskiemi pisa poczli familianci teg-o domu. Jan

Bochnar pojwszy dziedziczk Wielopola, wedug Okolskiego,

od dóbr nazwany Wielopolskim : Paprocki jednak powiada,

ze ten Jan mia za sob Secygniewsk herbu Jelita, z której

spodzi Mikoaja sterilem i Jana, ile z komputu lat wnosz,
musiao si to dzia koo roku 1460. Janowi Dedyska synów

czterech, córek dziewi powia^, jedna Kilanowska , matka

Wojciecha Kllanowskiego opata witokrzyskiego , drug-a Ko-

walewska , trzecia Elbieta Bobolina matka Jdrzeja Boboli

podkomorzego koronnego, Pani wllobliwoci ycia, pokor,

naboestwem, cierpliwoci, umartwieniem znaczna, ya lat

90. Na zakon nasz szczególnie dobroczynna. Czarnoc. kaza,
pogrzeb. Czwarta Wlelogowska, plta Rokoszowa, szósta Za-

duska, siódma Stroska, ósma Budkowa, dziewita za Jerzym

Humnickim : z synów, pierwszy Stanisaw (jam czyta na przy-

wileju miasta Lwowskiego, e si podpisa Inter praesentes

Stanisaw Wielopolski de Gdów podsdek Krakowski w roku

155.3.) temu Zolia Jordanowna kasztelanka Blecka, osierociaa

maonka, po mierci jego w Krakowie u 00. Franciszkanów

nagrobek wystawia, z niej zostay si trzy córki, /Anna Strza-

lina krajczyna koronna, starocianka Tyszowiecka , 2do voto

aszczowa podkomorzyna Bezka, Dorota Potulicka wojewo-

dzina Brzeska Kujawska , Elbieta trzecia dostaa si w ma-
estwo Oktawianowi Guczemu , synowie za dwaj ; Achacy,

i Jan. Jan z Gdowa 1587. podjisa ustawy zjazdu Proszowi-

ckiego. Constitut. fol. 422. Drugi syn Jana z Dedyskiej

Szczsny, temu Jordanowna kasztelanka Blecka, siostra ro-
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dzona wzwy wspomnloncj, dwie córki spodzia, Ann i Zofi,

synów za Stanisawa, Krzysztofa, Jana i Mikoaja, z tyci

Stanisaw by stolnikiem Krakowskim, z sejmu 1609. komis-

sarz do granic od Szlska, Consit. fol. 897. l)y to nujz w
naukacli biegy

,
poleru , którego naby po rónych dworacb

osobliwszego, osadzi wie Ucisko pod ysogór albo S. Krzya,

y i umar caelebs. Trzeci syn Jana z Dedyskiej Jan , len

mia swój dzia w Kl«;czanach, z Kielanowskicj berbu Pobog-

zostawi trzech synów; Stanisawa, Fiaspra podkomorzeg-o Kra-

kowskleg-o, i Jana. Anna dziedziczka na Dominikowicach bya
za Janem Niewiarowskim.

Kasper podkomorzy Krakowski , a przedtem najprzód

podscdek, potem sdzia ziemski Krakowski, z sejmu 1629. ko-

missarz do granic od Szlska zapisany. Constit. fol, 16. Mia
za sob Cieklisk berbu Abdank, pozosta wdow po Bro-

niowskim, z tej córka dostaa si w maestwo Franciszkowi

Dembiskiemu w abnie, syn za Jan , o którym niej. Pod-

komorzych Krakowskich jurysdykcya osobliwsza : kady z nich

ma titulum cum jurisdiclione starosty Wielickiego i Boche-
skiego, w tych miastach ma swego sdziego, pisarza, podsdka,

appellacye do nieg-o id od dekretów miejskich, adna komissya

w Zupach nie moe byc bez niego , i bez urzdu jego. O ju-

rysdykcyi jeg"o w Zupach , w komissyach , sejmami approbo-

wanych , opisano jest, i Cromer de Repubt. et Magistrntibus

Polonorum T^iszefol. 509. Succamerarius Cracoviensis prae

caeteris ea praei'ogativa praeditus est , ut salmaimm ejus

ipsius tractiis arbiter sit et inspector, Hcrburt take w sta-

tucie swoim pisze, de juribus Succamerarii Cracoviensis.

Succamerarius condescendet ad ff^ieliczkam pro festo S.

Joannis^ ad Bochnam pro festo Circumcisionis Dominia ibi-

que eliget Consules et Seniores , sectores (alias starejszych^

co /mrf Górnikami s) eosque secundum jura eorum judicabit.

Druga córka teg-o Kaspra bya za Przecawem Pienikiem.

Jan wojewoda Krakowski, starosta Krakowski, Pan do-

wcipu bystrego , którcg-o doznaa w sejmowych obradach oj-

czyzna, stawa tam albowiem posem 1037. zkd komissarzem

naznaczony do g-ranic od Wgier, i 1638. do zapaty wojsku,

Consit. fol. Z. i 1641. ju na ten czas starosta Biecki, Const.

Jol. 21. i 1647. /o/. 5.
'i 1653. /o/. 9. W r. 1661. kasztelan

Wojnicki, i z Pieskowej Skay ju ^o pisz: bo przedtem lylko

z Wielopola, jako czytaem przywilej Ferdynanda III. Ce-

sarza Rzymskiego dany w r. 1()56. w którym lego Jana (le-

g-acy na ten czas sprawowa w Wiedniu od Jana Kazimierza

Króla Polskiego, upraszajc o posiki Niemieckie przeciwko

Szwedom) i jego sukcessorów czyni Comites S. R. Imperit



500 l¥ielopoliski.

albo hrabiami na Pieskowej Skale. O nim tak pisze Kochów,

climac. 3. Annal. Pol. Uh. 0. sibi et meritis magnitudinem

debuit. Amplissimi Ordinis dignilatem Senatoria graintae

et splendore congruo tuitus ^ etium favorem popularium as-

secutus
.f
ex ingenuo candot^e ^ et liberali m quosvis ywendi

lautitia , ingenium Uli peracre , hinc cedendi aemulis indo-

cile^ donec mitigaret urdorem aetas ^ et meliiis locata ad

stabilimenlum fortunae studia. In re sigiiidein oeconomica

providus et solei^s ^ brevi rem auxit ^ congregando^ injurius

nemini^ in usu pnrtorum mullis projicuus
^
plurima in tem-

plorum decorem largiebatur , in egentes miserabilesgue li-

beralis ^ neaiie haec in ostentationeni^ dispensatore talium

seyerius corj^epto, si piae largiliones istae cuiquam inno-

tescerent. Potocki take in Centur. f^ir. fol. 401. elogium

mu zapisa, w którem t mu tez pochwa przyznaje, ze nie-

nadwerczonym statkiem od Jana Kazimierza Króla i w ten czas,

kiedy tumem inni si do Szwedzkiej potencyi nakaniali, nigdy

nie odstpowa. W Bieczu za konsensem Rzeczypospolitej, za-

mek na konwent 00. Reformatom przemieni, klasztor i ko-

ció wymurowa, Gród za, i zamek do miasta przeniós, kla-

sztor ten pod tytuem S. Anny fundowany w r. 1642. Tyme
00. w Krakowie na klasztor ustpi placu sweg-o , co appro-

howdlii A onst/tuci/a 1 662.^.23. kdy wedug Koc/iowskiego

po zburzenia Szwedzkiem ,
przestrzerlszy im koció wystawi,

gdzie po mierci w samym progu zoony z tym napisem : Hic

jacet indignus peccator ^ oteturpro eo.

Jan kanclerz koronny, a przedtem stolnik koronny, pod-

kanclerzy koronny, genera i starosta Krakowski, Biecki, Do-

liski, Bocheski, Nowomiejski, Przemykowski, syn Jana wo-

jewody Krakowskiego , trzy razy luby maeskie ponawia,

pierwszy raz z Angel Febroni Koniecpolsk wojewodzank

Bezk, z ksiny Poryckiej urodzon, ale ta sterilis zesza

1663. drugi raz 1665. z Krystyn Komorowsk hrabiank na

Liptowie i Orawie kasztelank Owicimsk, z tej bya córka

Konstancva Marcyanowi Ogiskiemu kanclerzowi Litewskiemu

doywotnie zmówiona 1685. pani bogobojna, na koció nasz

S. Piotra w Krakowie dobroczynna, w Krakowie 1693. mier-

telnego kresu dopdzla, i synowie trzej, Ludwik czenik ko-

ronny, genera i starosta Krakowski, z on swoj Katarzyn

Potock kasztelank Krakowsk i hetmanown poln koronn

yjc steriliter, wszed do grobu 1688. w Krakowie u 00.
Reformatów. Drugi Jan, ten z Anny Lubomirsklej staroclanki

Sdeckiej , spodzi syna Alexandra starost Opoczyskiego,

który z Ludowik Sapleank marszakown Litewsk bezpo-

tomny. Trzeci Franciszek, o którym niej; trzeci raz 1678.
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2 Maryann marg^rabiank de Aruain, siostr rodzon Maryi
Kazimiry Królowy Polskiej, córk Henryka de la Grang^e mar-
grabi de Arquain, i Franciszki de Chastre, z niej by syn

starosta Nowotargski , i córka za Micbaem Sapieh wojewod
Podlaskim. Bdc jeszcze starost Bleckim ten Jan kanclerz,

marszafkowa w izbie poselskiej 1662. Hrabstwo ywieckie,
niegdy domowi Komorowskich Korczaków dziedziczne, wyli-

czywszy sze kro sto tysicy, z rk rónych possessorów wy-
kupi. Const. 1676./*. 25. Wyzu si z miertelnoci w r. 1687.

Franciszek najprzód wojewoda Sieradzki, potem wojewoda
i genera Krakowski, syn Jana kanclerza z Komorowskiej ; zona

jego pierwsza Teresa , córka Karola Tara podkanclerzego ko-

ronnego, wdowa po Przyjemskim podstollm koronnym, z której

dwaj synowie zostali , Karol , najprzód kuchmistrz koronny,

teraz koniuszy koronny, starosta Krakowski, zona jego Elbieta
Mniszchówna marszakowna wielka koronna. Boecyusza de
Consolntione przetomaczy z Francuzkief^o na PolskiJzyka
i poda do dimku w ff^arszawie in 8'o 1738. i Jan starosta

Lanckoroski , wszed w kontrakty maeskie z Jabonowsk
chorank koronn, teraz czenik koronny. Córka za Mar-
cyanna, zalubia si Bogu w Krakowie u . Jdrzeja pod re-

gu S. Franciszka. Po mierci pierwszej zony swojej w roku
1701. poj drug, Ann Lubomirsk Hieronima kasztelana

Krakowskiego I hetmana wielkiego córk, z której syn Hiero-

nim starosta arnowiecki, zczy si doywotnie z Potock
starociank Trembowolsk. By ten wojewoda posem do Ja-

kóba wtórego Króla Angielskiego i do Innocentego Xn. Pa-

piea, marszakiem sdów kapturowych, sprawiedliwo jedy-

nie kochajcym : pod czas inkursyi Szwedzkiej zamku Krako-

wskiego broni.

Patrz w Dodatku w Tomie. X.

^Wielopolski herbu Strzemi ^ w Krakowskiem woje-

wództwie. N. Wielopolska bya za Sebastyanem Wielogo-
wskim. N. dziedziczka Wielopola, bya za Janem Bochnarem,
od których dóbr Bochnarowle nazwani Wlelopolsklemi.

WieloivieJi$ki patrz ^Uclewiejski.
IWieluiiski^ w województwie Pockiem. Jakób i Jan

W^ieluscy podpisali elekcy Jana HI. Króla Polskiego.

WIENIAWA HERB.
Gowa ubrza powinna by<5, czarnego koloru, rogi u niej

tak uoone, jakby ksiyc nie peny wyraay, przez nozdrza

wi zawiedziona w koo skrcona, czyli jako inni chc, cyrku
zoty, w zakrtach poczerniony, w polu ótem. Papr.w Gnia-
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i
WIENIAWA (^^ii(fliPail^O HERB.

zdztefol. 77. i 675. o herb. fol. 421. Okol. tom. 3. /. 289.

Bielski fol. 69. Nie wszyscy jednak familianci , teg-o herbu

jednakowo zaywaj : bo jedni piercienia albo cyrkuu w noz-

drzach cale nie nosz , drudzy na hemie trzy pióra strusie

kad, jak W^ojscy : inni herb Prus albo pótora krzya nad

betni wynieli
,
jako Szczepanowscy , inni tak gow ubrz

i na hemie stawiaj; inni Lwa w koronie nad hemem wynie-

sionego w gór maluj, w jednej apie miecz zaniesiony do

cicia trzymajcego , lew zoty hyc powinien , miecz srebrny,

o^on ua g^rzblecie u niego, wicej g-o ni poow widad, g-ow
w praw tarczy obróconeg^o. Z tej za okazyi ten herb nabyty.

Ksie Morawski, dla rozrywki swojej na owy wyjecha, za-

szed mu drog ubr , widzc to rycerz imieniem astek ksi-

ciu assystujcy , m siy wielkiej , uchwyciwszy g^o za rog-i,

nie tylko e go utrzyma , ale te wi z modego dbczaka wy-
citeg^o splecion gwatem mu przez nozdrza przetkawszy, i w
koo j naksztat piercienia skrciwszy, tak do ksicia sweg-o

przyprowadzi, którego gdy drugiemu dworzaninowi ksi-
cemu da trzyma, ubr zrozumiawszy tego nie tak si, któ-

raby mu podoa moga , wydziera si i szamota z nim po-

cz, co postrzeglszy Lastek, dobywszy miecza, tak silno w
szyj uderzy, e jednem ciciem gow ubrowi zwali, za

które mztwo pochwalony od ksicia , wzi ten przezacnym i obszern fortun w nagrod, i ten herb, a w nim te
same ubrz gow. MS. Ks. ^m^^z' domyla si, e ten herb

bardziej si zda by w Rzymie nabyty, gdzie zna Sowak na

publicznych igrzyskach z dzikiemi bestyami, przodek tego herbu,

gow uci: albo te, e w Herczyskim lesie, ubra zapa-

wszy, przywiód go Cesarzowi
;
jako Sanctacruciusz nuncyusz

niegdy w Polszcz papiezki
,
powiada, e si tyme herbem
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niektóre domy we Woszech szczyc, ale do Herkulesa po-

cztki jego referuj. Papfoc/ii o herb. fol. 599. midzy in-

szemi chorgwiami Krzyackiemi, kadzie tez tak, gdzie ubrz
gow<^ z piercieniem w nozdrzach widzie, gdzie powiada ten

autor, e to bya chorgiew szlachty Chemiskiej, którzy tym
si herbem piecztowali , i tam mnie z Polakami si poty-

kajc pod Grunwaldem, wszyscy polegli. Zkdby za ten herb

nazwiska Wieniawa dosta, nie zgadzaj si autorowie ; Bielski

powiada , ze od Witki , Wieniaw nazwany , Okolski raz po-

wiada, ze od imienia Wieniawy przodka domu tego, alec tego

mnego rycerza wszyscy z Paprockim , astkiem , nie Wie-
niaw zowi, drugi raz, ze gdy prawi JLastdk ubra za sob
prowadzi, woa 3Iorawskini jzykiem na niego: Wien baw,
to jest, pód sam, i ztd Wieniawa uroso. To pewna, e u
Czechów zwa si ten herb Persztein , zkd familia sawna
tame Perszteinów kiedy kwitna , z których midzy inszemi

wspomina Papro, w Ogród. fol. 190. Konrada Perszteina

w r. 1307. Si fol. 194. Ptaczka z Perszteinia , e by guber-

natorem Królestwa Czeskiego zostawionym w r. 1440. Poli-

xena Perszteinowna , bya za Zdenkiem W^ojciechem hrabi
obkowitzem, który umar w roku 1628. Bibianna za Franci-|

szkiem Gonzaga margrabi Kasztylionu , bratem rodzonym S.

Aloizego Gonzagi Soc. Jesu. Hubiiers. Z Czech za tu do
Polski ta familia i z tym herbem wesza , razem z Dbrówk,
Mieczysawa pierwszego z monarchów Polskich chrzecijanina,

maonk , ten który w tych krajach naszych Perszten osiad
pierwszy, spodzi Bosut arcybiskupa Gnienieskiego , i Fi-

lippa Sobiesawa dwóch imion, od tego by Werner arcybiskup

Gnienieski i inni , których znajdziesz pod Leszczyskiemi.

Tu tylko przydaj e, jeszcze ci do tego domu nale, Jan ka-

sztelan Kaliski w roku 1403. 31arcin z Szlska , kasztelan Po-

znaski w r. 1436. Lwa za na hemie przydatek w tym her-

bie, Rafaowi Leszczyskiemu swoje pocztki powinien, który

dugo na dworze Fryderyka IIL Cesarza Rzymskiego dzielno-

ci swoj w rónych legacyach popisawszy si, wielkim w ra-

dzie rozsdkiem, nie zamulon wiernoci przymiliwszy, gdy
<lo Polski ojczyzny swojej powraca, midzy innemi Cesar-

skiemi upominkami, nie tylko honor Comitum de Leszno^

przywilejem Fryderyka w roku 1473. otrzyma na siebie i na

swoich sukcessorów, ale te i Lwa na hemie wzwy opisane-

go ; by potem ten Rafa kasztelanem Gnienieskim i marsza-
kiem nadwornym koronnym: mier jego przypada na rok

1501. Wprawdzie tedy Lwa na hemie zaywanie, do sa-

mychby tylko Leszczyskich naleao , ale ju i drugie domy
Wieniawitów, wedug Okohkiego tego sobie przywaszczyy.
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Papro, ifi Stroni, powiada , ie kiedy województwo Kaliskie,

samej tylko szachownicy w herbie swoim zaywao , ale gdy

wojewoda Kaliski herbu Wieniawa nieprzyjacielskie wojsko w
Szlzkii na ten czas jeszcze Polszcz hodujcym pogromi,
przyda na pamitk tego zwycicztwa gow ubrz z piercie-

niem do szachownicy. Ci za s co si herbem Wieniawa pie-

cztuj , luboc nasi pisarze niektórych tu pooyli którzy do

herbu Poniian nale. Do tego herbu przodków naley Do-
biesaw Puchaa, który si pisa de W^gry, jako si indziej

mówio. Przymawia mi tu autor ksiki : Specimen Historiae

Polonae Crilicae pag. 28. em Dobiesawa Pucha herbu

Wieniawa , nie pooy midzy hetmanami nadwornemi w
pierwszym tomie : wiedziaem ci wprawdzie dobrze o tym
sawnym mu , wiedziaem i o inszych , którzy z wadz het-

mask w rónych kampaniach piersi swoich za ojczyzn nad-

stawiali, przecie ich na tamtem miejscu pominem , racy,
czemum to uczyni, w te sowa wypisaem. Przeszych wie-

ków^ kiedy samo Rycerstwo Polskie pospolttem ruszeniem

na nieprzyjaciela cigno , kady wojewoda swemu woje-

wództwu hetmania a jeeli komu innemu powierzono buawy^
"^to tylko do czasu, i na pewn kampani ^ po której s/wczo-
nej ^ buaw hetmask skada., dopiero za Zygmunta I. i

Zygmunta Augusta doywotni hetmani by poczli, tak

If^ielcy jako i Polni. Krom tych jednak ^ za czasów tyche
Królów , hetmanów nadwornych funkcya kwitna : a dla

wikszej wiary , licz tam tych , którzy za ich panowania jako

i Zygmunta III. buaw nadworn piastowali. Jakem tedy

Dobiesawa Pucha mia ka w tym kompucie, który na sto

lat y przed temi Królami , to jest jeszcze za Wadysawa Ja-

gie, jak inszych, którzy dobrze przed Zygmuntem kwitnli.

Druga , eby ten Dobiesaw mia hyc nadwornym hetmanem,
tego ani ci historycy, których J. W^. J. Ks. Zauski przytacza,

ani aden inszy, nie pisa. Prawda e Kromer lib. 17. mihi

fol. 400. (a z niego Paprocki
.,

z tego za Okolski) tak o nim
mówi: Id cum comperissent nostri^ qui Ripini et Bobrównic-
ciis erant, ausi facinus audax ductore Dobeslao Puchaa,
gente JVieniawa.) ad hostem viris armisue onge Superio-

rem contendere etc. jest e tu aby lad jaki w tych sowach o

nadwornej buawie , ale ani to sowo Ductor moe si bra
stricte za hetmana, które pospolicie wszystkim regimentarzom,

rotmistrzom
,

porucznikom , kapralom , i owszem wszystkim

jakimkolwiek przywodzcom jest pospolite, a doplero tu: bo to

tylko ci, którzy na presidium rozoeni byli w Rypinie i Bo-

brownikach, widzc czas sposobny, w pewnej lubo szczupej

kwocie, wyszli z tych fortec na Krzyaków, i albo onL sobie
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teg-o Dobiesawa za wodza do tej imprezy obrali , albo tez on

si im sam ofiarowa, ale pewnie nie za przywilejem, ani zadn)
dyspozycy królewsk, ta na nieg^o funkcya woona. Czego
zdadz si popiera sowa Dugosza lib. W. fol. 303. Gentes
regtae praestdiis in Bobrowniki et Rypin locatae , deductis

ex utroue praesidio Miiitihus
^
purum justum congerunt

€xercitum
,
quem Dobeslaus Puchaa de Dorno ff^ieniawa

ducendum et j^egendum suscipiens, versus Golub ire pergit.

Trzecia, to pewna u wszystkich naszych historyków, ze w r.

1410. Zyndram Maszkowski pod Grunwaldem hetmani caemu
wojsku Polskiemu przeciwko Krzyakom ; Paprocki te pisze,

ie Piotr z Miedwiedzia by hetmanem nadwornym w tyme
roku, jake tedy Dobiesaw w tyme czasie moe si pomieci
przy teje funkcyi. Cókolwiek jednak bd, com tu pisao
hetmaskiej wadzy wzwy pomienionych sowach z Orzecho-
wskieg-o i innych autorów, przecie g^dymw Paprockim doczyta
si listu Króla Kazimierza Jagiellonowicza danego w r. 1488.
Stanisawowi Pienikowi z Witowie herbu Jelita, w te sowa

:

Quomodo considerantes legalitatem
,
gratague admodum et

Jideli i seryitia Generosi Stanislai Pieniek de JVitovicze^

Capitanei Sanocensis
^ Jidelis dilecti : f^olentes eum conso-

latum efjicere , et adfutura servitia Nostra atue Illustris-

simorum. Natorum reddere promptiorem ^ sibi Campiducto-
ratum exercituum Nostrorum et Regni Nostri^ per mortem
olim Generosi Felicis de Paniow Castellani Leopoliensis, et

Campiductoratus ejusdem possessoris ultimi vacantem, dan-

dum et conferendum duximus gratiose , damusue et confe-
rimus tenore praesentium mediante : Per ipsum Stanislaum
usue ad tempora vitae suae extrem.a possidendum. Quo
circa vobis f^enerabili Gregorio de Lubrancz Praeposito

Scarbimiriensi ^ f^ice Cancellario Regni Nostri^ ac Zup-
parum f^eliciensium et Bochnensium Factori moderno , et

aliis pro tempore existentibus etc. mandantes
, guatenus ei-

dem Stanislao de omnibus censibus ad Campiductoratum liunc

ex antiquo pertinentibus^ annuatim ut solitum est^ respon-

deatis. Datum in Civitate Korczyn Feria &ta post Festum
Sancti Michaelis. To Paprocki o herb. fol. 201. trzeba ztd
przyzna, e hetmaska wadza, dobrze jeszcze, przed Zy-
g-muntem I. Królem Polskim kwitna. Druga, e bya doy-
ywotnia. O tem tylko jest kontrowersya

,
jako ich zwano ?

Z przywileju dopiero przytoczonego, zda si, e byli hetmani
polni : bo tam mówi, pro Campiductoratu. Paprocki ich zo-

wie nadwornemi hetmanami. Wielkich te jeszcze , nic pe-

wniejszego , e nie byo. Jabym rozumia , e ich zwano het-

manami Polskiemi sine ullo alio addito. Prawda e Auctor
Tom IX. 20
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Speciminis fol. 38. roziimi ze to jedno jest hetman Polski, co

i hetman wielki , i dla tego g-dziekolwlek Koudzki o Grano-

wskim mówi: Hetman Polski, to on fol. 41. tomaczy : Su-
premus Exercituum Regni Dux., co czy susznie, niech kazdv

osdzi. Takiemi hetmanami Polskiemi byli, iem si móff do-

czYtad, ci, Sdziwój z Szubina, wojewoda Kaliski, i starosta

Krakowski w r. 1377. Piotr z Miedwiedzia herbu Staryko,
w roku 1410. jako pisze Papro, o herb. z Kromera lib. 17.

Mikoaj z Michaowa herbu Poraj, kasztelan Krakowski, umar
1438. Felix z Paniowa, kasztelan Lwowski, herbu Godzlemba,
umar w r. 1488. Stanisaw Pieniek z Witowie, herbu Je-

lita. Zyndrama Maszkowskieg'© w tym kompucie nie licz : bo

tak rozumiem, ze na Grunwaldsk kampani extraordynaryjnym

by hetmanem, nie tylko wojska Polskiego i Litewskieg-o , ale

tez i cudzoziemskieg-o. Tene autor teg'oz Dobiesawa Pucha,
idc za Okolskim, chce mie Przemyskim kasztelanem, ale ani

by nim, ani móg hyc, jako indziej dowodz, Przemckim to

by , nie Przemyskim jakom si g-o doczyta na licie Króla

Jagie. Kiedy za ta hetmaska wadza w Polszcz nastaa?

wielkie mam podobiestwo , e za Kazimierza Wielkiego : bo

Dugosz lib. 9. fol. 1166. o tym Kazimierzu Królu piszc,

mówi : Certo rectogue Judicio stalum Regni ^ Ordines^ Ma-
gistratus et officia stabiliuit: jak tedy insze w Polszcz urzdy
za jego dyspozycy uoone, naprzykad marszakowie, kan-

clerze, podskarbiowie, tak i hetmani.

Bedleski^
Biaozor^
Bognarewicz^

Brodnickie

Bronisz^

Chmielewskie

Ciwickie
Czermiski,
Dugosz,
Dzierzkowicze

Herhoivni.

Elgot,

HadziewicZe

Jundzi,
Leszczyski,
Libiszewski,

Myk,
Miciski,
Narkiewicz,

Obichowski,

Ryo,
Sleski,

lesiski,
Sabosz,
Szczepanowski,

ff^gierski,

W^ieniawski,

ff^ojski,

adorski,
Zebroiuski.Perszten,

Kuropatnickii Maachowski herb ten przypisuj Bognarom i Bossutom.

l^ieiliaivsk.i herbu ff^ieniawa. Od dóbr najprzód

Wieniawa, w ziemi Wschowskiej, a potem za przeniesieniem

si, ze wsi kiedy Kodna
,
potem od imienia Wieniawskich

Wieniaw nazwanej w powiecie Radomskim lezcej, tego imie-

nia nabyli. Czego dowodem s róne tranzakcye w grodzie

Radomskim zapisane. Piotr albowiem na teje Wieniawie dzie-

dzic w roku 1464. mia córk Katarzyn Jana Komorowskiego
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maonk, synów za trzech, Piotra bezpotomneji^o, Jakóba,
ten dwa razy luby maeskie |)onawia. Pierwszy raz z Bar-
bar, jako opiewa jej reformaeya 1515. w Radomiu , drug-i

raz z Katarzyn. Trzeciego Jana, który mia za sob Katarzyny
Stremboszown*; jako wiadczy reformaeya r. 1619. w grodzie

Radomskim, syn jego take Jan , wyniós si w Ruskie kraje,

który podpisa elekcye Królów, Michaa, i Jana. Od tyche
Królów, do rónych by zaywany publicznych funkcyi , zosta-

jc na ich dworze, jako wiadcz niektóre oryginalne doku-
menta do grodu Lwowskiego podane, a midzy innemi w r.

1665. w których Król Kazimierz wysyajc go w legacyi do
chana Krymskiego , daje mu exempt jako legatowi , we wszy-

stkich sprawach w którymkolwiek sdzie i grodzie mianych, aby
stante functione publica nie by pocigany do prawa od wszel-

kich jurysdykcyi. Tego samego ex Senalus consilio pod czas

wojny Tureckiej w r. 1672. po zerwanym sejmie, do Cesarza

w charakterze posa , wyprawiono , który ze wszystkiem woj-
skiem idc pod Lwów , e nie mia ad ractandum instrukcyi,

t otrzyma deklaracy : e gdziekolwiek Cesarza idcego z da-

nym sobie instrumentem od Króla i Rzeczypospolitej zastanie,

dalsz prosekucy wojny zatrzyma. Temu samemu w r. 1673.

na sejmie naznaczajc Rzeczpospolita przez Konstyt. fol. 23.

znajdujc si, restytucy expens , tak w tej expedycyi jako i

w przeszych rewolucyach merita Jideliter dexterrime wiad-
czone, przyznaje. Temu Najjan. Królowie Jan Kazimierz w
r. 1665. Micha w r. 1669. Jan w r. 1676. konfirmujc Jura
et Privilegia dobrom jego Pustomytom i Maliczkowiczom na

Rusi przyznaj merita tenore verborum. Cum jactura fortu-

narum suarum et dispendio uitae expedita etc. Tene Jan
majc za sob Ann Bernack jako wiadczy reformaeyaw gro-

dzie Lwowskim w r. 1665. z ni spodzi synów dwóch. Ber-

narda Hieronima starost Lityskiego, bezpotomnie zeszego,

i Mikoaja. Córek pi: Ann Jana Ujazdowskiego rotmistrza

królewskiego, Zuzann Stanisawa Stawskiego, maonki bez-

potomne, jako wiadcz reformacyew grodzie Lwowskim. He-
len Bazylego Orzeszka, której take reformaeya w grodzie

Lwowskim, i od tej byy dwie córki, Konstancya lwio voto

Szeligowska , z nim miaa syna Piotra , 2do Mieczkowska , z

tym sterilis. Druga AnnaChaborska, z tej dwie córki zostay,

Magdalena Michaa Stawskiego stolnika Bracawskiego , Kon-
stancya Pajczkowskiego, maonki; syn za Mikoaj Orzeszko

podczaszy Drohicki , którego pierwsza ona Jaskmanicka, z tej

syn Jdrzej , druga Makowiecka , od której dwóch synów zo-

staje, Wojciech i Ludwik. Benedykt zakonnic S. Benedykta

w Sendomiei*zu : Archaniele zakonnic teje reg-uy we Lwo-
20*
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wie, których abrenuncyacye w grodzie Lwowskim. Mikoaj

drug-i syn tego Jana, brat rodzony Bernarda Hieronima sta-

rosty Lityskiego , i wyej wyraonych sióstr
,
poj Ann z

Miska Opack, jako wiadczy reformacya w grodzie Lwo-
wskim r. 1689. z któr spodzi omiu synów, Jana sterilem,

i Marcina Alexandra chorego Przemyskiego , który na fun-

kcyi deputackiej w roku 1728. z województwa Ruskiego ziemi

Lwowskiej, na trybunale zasiada, na kilku funkcyach posel-

skich na sejm walny z teg-oz województwa by obrany. Tene
Marcin Ale.vander z Barbar Katowsk spodzi córk Ann i

syna Rocha, tego Mikoaja Wieniawskiego i Anny Opackiej,

synowie, to jest Tomasz, Stanisaw, czenik Zydaczewski,

sdzia kapturowy Lwowski 1733. Jerzy podstoli Lwowski sta-

rosta Tarnogorski bezpotomnie zeszli, ostatni z nich w doy-
wotniej przyjani mia Jadwig Rosnowsk, która po jego zej-

ciu ponowia luby z Ankwiczem kasztelanem Zawichojskim.

Mikoaj za starosta Mogilnicki, podczaszy Przemyski z Ale-

xandr Odrzechowsk spodzi synów czterech: Tomasza, Jó-

zefa, Jana, Mikoaja i Antoniego, i córk Angel. Tego Mikoaja

i Anny Opackiej siódmy I ósmy synowie , Franciszek kanonik

katedralny Lwowski, i Antoni najmodszy, superstites.

Wieniawskiego sdziego ziems. Przemyskiego córka bya za Uliii-

skira starost Starzasklm. — Synowie, Roch czenik Lwowski,
pukownik regimentu koronnego buawy konnej, z JVyzyck bez-

dzietny. — Z synów Mikoaja starosty Mogilnickiego jeden mia
za sob Kopystysk. — Krasicki.

^Tieniecli herbu Nacz^ w Wlelklej-Polszcze.

^fW^ieprzeiYlsfei herbu tVieie w Szlsku : list ksicia
Opawskiego Wieprzewsklch wspomina w r. 1467. dobra ich

Wieprz, od których teg-o nazwiska nabyli, kupione, przeniosy

si w dom Myszkowskich. Paprocki.

^[Wierci lisk. i
^ w Podlaskiem województwie. Jana wspo-

mina w r. 1598. ISieszpork. fol. 163. Pawe Wierciski pod-

pisa elekcy Jana IIL

IPFiernek. herbu Janina w Podgórzu, i w Krakowskiem

województwie, tak pisze Baran, in MS. i ja zkd ind miaem
t wiadomo: nic pewniejszego , e dla podobiestwa herbu

agoda albo Wierzynkowa z herbem Janina , Wiernkowie

miasto agody niektórzy przybrali sobie Janin, atoli ja o nich

mówi bd pod herbem Wierzynkowa. Stanisaw 1560. r.

Wadysaw, Felix, i Anna siostra ich. Acta Cracov. Kasper,

córka jego bya za Janem Ligz 1611. Acta Cracoc.

IW^ierozeniski herbu Leliwa^ w ziemi Drohickiej, to

Okolski.

l^iersfei ^ w Krakowskiem województwie , de Wiersce
Stanisaw Wierski umar 1631. któremu syn Jdrzej Wierski
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chorg-iew pogrzebow w Czchowskiin kociele powiesi. Sta-

rowo/. in Mon urn.

WIERSZA HERB.
Wiersza zota powinna by(5 w niodreni polu , na hemie

trzy pióra strusie: tak go opisuje Papro. Ogród. fol. 183.

MS. Bielski in Chro. Bohem. fol. 321. Klejnoty fol. 91.

Tym si«^" niegdy lierbem szczycili w Czechach i Morawie Wier-
szowscy , sawna po historyach Polskich i Czeskich familia:

Bielski loc. cit. powiada, ze jeszcze za Lecha z Polski do

Czech si(; wynieli: gdzie osiadszy, g-dy potem na Panów si
swoich Czeskich rzucili i kilku zabili , z aleklacyi panowania
w tamtych krajach , u wszystkich w nienawici bdc, ba i od

ksit Czeskich i z dziemi wytraceni, tak, ze ledwo z nich

niektórzy do Polski ycie salwujc, umknli, g^dzie odmieni-

wszy herb w Oksz*
,

g"odne potomstwo rozplenili. Balbinus
Epit. Ber. Bohem. 1. 2. c. 9. zawanione^o w Wierszowach
serca, na Przemysowych sukcessorów ksit i Królów w Cze-

chach , t okazy zakada: szeciu prawi braci swoici Lech i

Czech, do Czech razem z sob sprowadzili, od jedneg-o z nich

spodzeni pochodzili W^ierszowscy : gdy tedy Libussa córka

Króla jedynaczka, zadneg-o sobie z nich za towarzysza i oa i

tronu nie obraa, tylko Przemysa oracza, ztd i na niego, i

na potomków jeg^o nienawi zajtrzya tak wielk, e te
swoich kolig-atów liczb wsparci , od ssiedzkich potencji po-

sikami wzmocnieni, prawa swego do Królestwa Czeskiego do-

chodzili , a gdy si to nie powiodo , zasadzki na zgub Panów^

swoich knowali, jako Bielski wiadczy, e z nich jeden na

imi Rochowicz, po Mnacie ksiciu Czeskim, którego mier
wedug Papro, w Ogi^od. fol. 180. przypada na rok 804.

wzity by na to Pastwo , ale okruciestwo tak g^o wszystkim

schydzio , e zepchnity , na postronku ycie straci, czy jak

inni chc, sam si swoim mieczem zabi. Bolesawowi Chro-

bremu Królowi Polskiemu do acniejszeg^o opanowania fortec i

zamków Czeskich, sia pomóg Kochan i inni Werszowscy, o

co jedni pobici, drudzy si do Polski schronili. Biel. f 324.

Jaromira ksicia Czeskiego mao na owach nie ubili. Pnpr.
Ogród. fol. 183. Bolesawowi Krzywoustemu ksiciu Pol-

skiemu Gesko Tista Werszowiec , nietylko tem si przymili,

e Swatopuga ksicia Czeskiego w obozie pod Gogowem
oblonym, od tego Swatopuga zabi, ale te i do owej na

psiem polu wiktoryi z Cesarskiego wojska sia dopomóg- w r.

1109. za co wzi krom innych podarunków od Bolesawa
Krzywoustego dobra Siemichowicc. MS. Biel. fol. 2h. Wier-
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sz potem z herbu sweg^o zrzucili w r. 1160. a na to miejsce

przyj<;li od Fryderyka i Przemyla ksit Czeskich , dwie Sie-

kiery albo Oksze, na krzy zoone na dugich toporzyskach,

jako pisze Dubravius w swojej kronice : Racibórz albowiem

Wierszowlec przybywszy z znacznemi posikami z Polski, Kon-

rada ksi/^^cia Morawskieg-o, z którym wojn ci ksizi^ta toczyli,

tak porazi na gow, ze aski i miosierdzia nad sob prosie u

nich musia: za t tedy przysug Racibórz i inni Wierszowscy
przejednali sobie respekt u ksit Czeskich, a na zagluzowanie

wieczne przeszych uraz , i herb odmienili , Bradacice go na-

zwawszy, a z tego herbu urós polem Polski herb Oksza. Biel.

f. 58. Nasi kronikarze, Miechów, ich Ursinami zowie. Kromer
Rawitas albo f^ersovicios ^ alce to jest jawna, ze u nas inszy

jest herb Rawicz, inszy Wiersza; raczej ich byo pisa<5 J^er-

sovecios^ nie Ursovicios : bo tamto imi znaczyo by Wiersz,
to za Niedwiedzia.

^v¥ierszoivski herbu Nacz^ w ziemi Warszawskiej

z Wierszowa mniejszego, wspominaj ich ksigi Warszawskie

w r. 1573. Okol. tom. 2. fol. 647. ze Stanisawa Rafaowicza

Wierszowskiego córka Jadwiga, bya za Bartomiejem Górk.
IW^iersZIll* Wierszul w roku 1544. od Zygmunta I.

Króla Polskiego kasztelani wzi Wilesk. Stryjków. 1. 24.

c. h. fol. 76. Orichow. in paneg. nupt. Ten to zda mi si mia
za sob Anastazy Michaa Jawnuty ksizcia Zasawskiego

córk. Papro, o herb. fol. 652. Fiedor Wierszul czenik

Woyski z sejmu rewizorem ksig grodzkich JLuckich zapi-

sany. Constit. fol. 744.

W\ev\L^\L\ herbu Sreniawa^ w Krakowskiem wojewódz-

twie. Jan z W^Ieruszyc W^ieruskl, chory nadworny, i starosta

Sdecki. Drugi Wincenty, który z Ann Lubomirsk siostr

rodzon Sebastyana kasztelana Wojnickiego , zostawi syna

Joachima, tego z Jordanowny, midzy Innem potomstwem bya
córka Anna, za Danielem Mlklckim. Stanisaw brat Joachima,

mia za sob Elbiet Pienizkown z Kruzlowy, z tej synów

jego dwóch, Stefan, który z wojskiem od Wadysawa IV.

Króla Polskiego na sukkurs Ferdynandowi III. Cesarzowi po-

sanym , do Niemiec poszedszy, tame modo zgin, pogrze-

biony w Krakowie u 00. Franciszkanów: N. i córka Lato-

szyska. Samuel brat Joachima i Stanisawa. Siostry za ich,

Anna by^ za Stanisawem Pisarskim, Elbieta za Jaroszem

Witkowskim. Baranów. N. Wieruska Wadysawa Lubowie-

ckiego sdziego ziemskiego Krakowskiego zona. Stanisawa

zmarego 1624. roku i Jana Stefana zmarego 1633. roku lu-

dzi rycerskich znajdziesz nagrobki w Krakowie u 00. Franci-

szkanów.
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^H^ieruszeiYSlii herbu Leszczyc^ tak pisze o nich

Okol. tom. 2. Jol. 647. ze N. Wieruszewska bya za Piotrem

Górk.

WIERUSZOWA ^HilWiMiil!^ II E R K

Kozie w polu biaem rog^aty, w lew tarczy obrócony,

poow od ^owy czarny, i nogi takie przednie, druga poowa
szachowana czerwonemi i biaemi polami , noga u niego lewa

troch od ziemi podniesiona, na hemie pice piór strusich, tak

go opisuj, Papro, w Gniazdzie fol. 1088. O herb. f. 532.

Okol. tom. 3. fol. 300. Biel. fol. 370. Klejnoty fol. 89. Za
Dugoszem ci pisarze idc, zgadzaj si na to, ze z 3IInji

ten herb do Polski zawita, a imienia tego J^ierusz ^ od wier-

noci ku Panom swoim nienadwerconej juz w Polszcz na-

byli : przydaje o nich ten autor u Paprockiego , ze s w tym

domu zawsze f^irn paci/ici^ i indziej o nich mówi: Qui in

rebus arduis Regibus Poloniae fide et constantia compro-

bati fuerunt^ yir in ea domo prudenles ^ sagaces^ strenui,

fortesue et in rei militaris peritia excellentes sempcr fue-
runt. Drudzy si domylaj, ze pierwsze pocztki tego herbu,

ztd byy
,
gdy si dwa domy przez zwizki maeskie z sob

poczyy, z których jeden si Koem, drugi herbem Wczele
albo szachownic piecztowa. Bielski loc. cit. rozumie, ze

si z Wieruszowa Wieruszowie pisz, miasteczko to ley nad

Przosn rzek : w Aktach Grodzkich Ostrzeszowskich w roku

1471. znajdziesz rezygnacy Wieruszowa od Kpiskiego, na

brata swego Wierzbiet na tysic grzywien. Przydaje Paprockie

ze póki si Szlsk od Polskiej korony nie oderwa, wiele si
tam ffimiliantów teuo herbu ijniedzio , osobliwie koo W ro-

cawia, w Zatorskiem take i Owlecimskiem , w Saxonji I

Minji, kdy ten herb zowi: Bokij , a z ^Niemiecka : Einhock.

Cromer lib. 27. Biel. fol. 370. pisz, ze gdy Zaic Rakusza-
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nin Wieluski kraj najecha, Wieruszów zupi, i Klemensa
Wierusza, Pana tamtego miejsca pojma, i wizi, dziao si
lo w roku 1442. W roku za 1450. wedug Bielsk, fol. 393.

Szlaclila Wieluska mieli potrzeb znaczn u Byczyny, z Ja-

nem Gelsem lzakiem , ale poraeni i pobici , Klemens i Jan

Wieruszowie i Mikoaj Kempiski trupem legli. W Pozna-
skiem województwie Wieruszowie wedug- Paprockiego fun-

dowali Eremitorlum. Bieniasz Wierusz albo Benedykt sawny
rotmistrz pod Grunwaldem. Bielski Jol. 2^7 . Tomasz Wie-
rusz rotmistrz pieszej chorg-wi pod wojn Moskiewsk, z dzi-

wn wspaniaoci serca we wszystkich opaach stawa. Papr.
o lierh. fol. 417. N. Wieruszowna bya za Masowskim. Kle-

mensa córka, bya za Taszyckim, sdzi Krakowskim.

Herbowni. ^
Bielski.) Kowalskie Walknowski^
Bokij\ Michaotuskij Wierusz.
Góreckie Niemojewski^

Kpskie Stoleckie

^f¥ierzba^ w Podlaskiem województwie. Teodorowi,

Janowi i Piotrowi W^ierzbom braci rodzonym , daje to wia-
dectwo Konstytucya 1667. fol. 30. ze byli z rodziców szla-

checkich urodzeni, i lubo ojciec tej prerogatywie nieco uwlok,
przecie ich zupenie przy wszystkich prawach wolnoci i szla-

chectwa zostawuje ta sama Konstytucya
,
jako Teodor re-

gent kancellaryi grodzkiej Mielnickiej i Jan podpisali elekcy
Jana III. 1674.

lk¥ierzbicKi herbu Jastrzbiec. Do tych Okolski po-

ciga biskupa uckiego Wierzbickiego , którego Mateuszem
ochrzci, ale i Wacaw mu imi byo, i Kojaowicz in MS.
wyranie powiada, e do Radwanów nalea. Otta z Wierzbicy

wie Dzierzków w Sendomierskiem województwie lec, da,

darowa klasztorowi Miechowskiemu wiecznemi czasy. Nukiel.

w Miechów, lib. 3. fol. 161. N. mia za sob Elbiet Sa-

wick skarbnikown Podlask, z tej córka Petronella Gaecka,
i synowie, Kazimierz i Jakób.

^%lVieTW,\iYe^%. herbu Lubicz^ w ziemi omyskiej. Jan

Wierzbicki podsdek omyski 1496. na zjedzie Mazowie-

ckich ksit by przytomny w Czerwiesku. Statut. Mnsov.

fol. 111. W^ojciech kanonik Krakowski; w zakonie naszym

Jacek Wierzbicki w Jarosawiu 1714. Krzysztof w Ostrogu

1720. ycie witobliwie zakoczyli, z których ostatniego jest

w druku : Chwalebny zawody wierszem Polskim na pogrzebie
Konstan. Zapolskiej y in fol. l^arsaviae.
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IW^ierzbicki herbu Nieczuja^ w Chemskiej ziemi i

na Dobrzyskiej. Mikouj z Wierzbiczka kasztelan Dobrzyski,

podpisa pokój Brzeski u askiego w Statucie fol. 140. tene
podpisa Konstytucye Kazimierza III. o Zupach, uteg-ozy*. 83.

Derszaw z Wierzbicy podscdek Chemski 1525. N. sdzia

ziemski Chemski , mia za sob Zofi Lipsk podkomorzank
Bezk, pozosta wdow po Hieronimie Cieszanowskim. Ka-

tarzyna Adama Lipskieoo choreg^o Bezkiego maonka. Sta-

nisaw czenik Bezki 1674. Eufemia Jdrzejowi ksicciu Wi-
niowieckiemu wojewodzie Woyskiemu , Alexandra Toma-
szowi Dbskiemu, zalubione. Remigian w Chemskiej, Tomasz
w Sendomierskiem 1697.

l^ierzbicfei herbu Radwan, Wacaw Wierzbicki bi-

skup Zmudzki, zszed z teg-o wiata w r. 1555. wiele by ze-

bra, ile przy naleytej ekonomji swojej dóbr, któremi chcia

koció swój uposay , atoli jego pobone zamysy mier po-

przedzia. \\nktoryn najprzód Zmudzki biskup, a potem^ u-
cki, cokolwiek bd, co inni rozpisali, e z uckiego na Zmu-
dzkie si przesiad , mioci swej ojczyzny uwiedziony

,
jam

w pierwszym tomie dowodzi teg-o, e to nie mogo by
;
prze-

niós si na wieczno w r. 1588. Jakób Wadysaw komornik

Brzeciaski , i Pawe w województwie Brzeciaskiem pod-

pisali elekcy Jana III. Króla. Piotr z powiatu Drohickiego za

Ferdynandem Cesarzem wojujc przeciwko dyssydenlom poleg

na placu 1621. ley w Piotrkowie. Starowol. in Monum.
Niewiadomo do których naleeli, Ignacy Wierzbicki w r. 1778.

horodniczy Wlodzimirski. — N. miecznik Urzdowski. — Jakób
wojski fiiecki. — Ignacy podczaszy Czerniechowski. — Krasicki.

¥¥ierzbicki herbu Slepowron^ w omyskiej ziemi,

pisz si z Bogaci. 3Iikoaj Wierzbicki pisarz grodzki om-
yski , i Jan brat jego rodzony wojski omyski i poborca,

Constit. 1578. y. 353. N. bya za Podleskim, matka naszego

ks. Józefa Podleskiego 1701.

1Vierzbita herbu Janina. Stefan Wierzbita, który

pod Legnic z innemi mnie si opierajc Tatarskim wojskom,

poleg na placu w r. 1240. Janusz Wierzbita najprzód woje-

woda 1300. a potem kasztelan Krakowski 1306. wie Prze-

gini darowa Wachoniowi sudze swemu , za jego ku sobie

wierno, na któr kaza mu wymierzy anów 66. Bernard

syn jego , któremu Kazimierz Wielki nadawajc pola szerokie

w Sczu, mówi o nim: Miles Noster, Nobis ac Regno bene

tncritus^ data 1341. Wierzbita z Maoszowa 1355. na licie

tego Kazimierza. Jakób z Przeszowy , którego mztwo pod

Starodubem zaleca Jan Tarnowski kasztelan Krakowski i het-

man. Temi czasy jedni si pisz z Bielska, z których za czasów



314 l¥ierzbiiisski—Wierzbna.

Papro. Kwitn Stanisaw syn Szczesneg^o, a bllszemi czasy,.

Jacek z Bielska Wierzbicta ,
podpisa elekcy Jana III. Króla

z Sendomierskiem województwem ;' drudzy si pisali z Prze-

szowy, z których by Stanisaw 1580. Katarzyna i Krystyna

1701. r. zakonnice Sdeckie. Józef 1630. Acta Sondce, N-
Wierzbita mia za sob Barbar Mokrska. Jdrzej wider
Wierzbita z Modnic, córka jeg-o Katarzyna bya za Stanisa-

wem Piaseckim. Begina za Jdrzejem Waligórskim.

%Vier2l>iiiSlLi herbu Nacz^ w Wielkiej - Polszcz,

Paprocki ich pisze Wierzbickiemi. Floryan Wierzbiski dwo-
rzanin Zygmunta I. Króla Polskiego, o czem czytaem list

Królowy Bony. Stanisaw opat Paradyjski od r. 1558. Auctor
50. singul. Paprocki jeszcze go zna w r. 1581. Jakób pro-

boszcz Lwowski katedralny 1593. na licie Zygmunta III. da-

nym miastu Lwowskiemu. N. mia za sob Komisk pods-
dkown Kalisk.

WIEKZBNA ^^SMiWm^m HEBB

Tarcza tego herbu lini wszerz przedzielona by(5 powinna,

nad lini trzy lilie
,
jedna podle drugiej , rzdem uoone

,
pod

lini trzy takie lilie, ale jedna z nich rednia, troch na dó
nachylona, wszystkie biae w niebieskiem polu, nad koron
bez hemu kolos strza przeszyty , od lewej strony tarczy na

praw. Pisali o nim Papro, w Gniazdzie fol. 1117. lubo tam
omylnie twierdzi , e to s gwiazdy zote , nie lilie , i kolos

zaraz nad niemi pooy
,
poprawi si jednak w póniejszej

o herbach Ksice fol. 576. Okol. tom. 2. fol. 58. Klejnoty

fol. 63. i 89. Bielskifol. 403. Z Czech i Szlska ten herb do

Polski przyniesiony , kdy od kilku set lat dom hrabiów z

Wierzbna kwitn: bo jako Papro, w Ogrodzie fol. 201. i

Nicolaus Henelius in Silesiograph.f 47. pisz: trzej bracia

rodzeni hrabiowie z W^ierzbna , Stefan, Jdrzej i Franciszek,
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fundowali w widnicy na Szlsku klasztor pod tytuem Najw.
Matki, bogato go uposaywszy w roku 1220. To potwierdza

Cureus in Annal. Silesiae. Z tych rozumiem trzech braci,

jeden Stefan z synem swoim Jdrzejem, mnie si potykajc

pod Legnic z Tatarami , wraz z Henrykiem ksizciem Wro-
cawskim poleg na^ placu 1241. pochowani w Wrocawiu na

Szlsku w kociele S. Jakóba, jako wiadczy Dugosz pod tym

rokiem^ Miechów, cap. 38. Henryk z Wierzbna biskupem

by Wrocawskim i opiekunem synów Henryka V. ksizcia

Szlskieg^o , wstpi na t katedr w r. 1301. ycie to mier-

telne, w niemiertelne zamieni w r. 1319. Henel. Breslogr.

fol. 39. Staroiuol. in Episc. Cracov. i luboc Dugosz pod
roiiem 1301. do herbu g-o Dzialosza pociga, ale rozumiem

ze omylnie. Jan Sitsch w trzysta lat, tyme kocioem rzdzi,

zszed z tego wiata w r. 1608. Jan Sc/ieliia lzai w swojej

dedyiacyi in Quaest. Jurid. herb mu Wierzbna przypisa,

wszake pierwej pooy Ora Czarnego herb Szlski, jako ksi-

ciu Grotkowskiemu, i najwyszemu starocie na caym Szl-

sku. Jeszcze i temi czasy ten dom, tak w Czechach jako i na

Szlsku kwitnie: bo Józef z Wierzbny na Freudentalu, naj-

wyszym jest burgrabi Czeskim, a Franciszek z Wierzbna dzie-

dzic obszernej fortuny, starost Legnickim. Alhertus Strepa u

Papro, powiada, e Szdziwój z Szubina, niektóre Panita

wzi z sob do Wgier, których da na zastaw, eby tylko

Król Wgierski córk swoje Jadwig wyda za Króla Polskie-

go , a midzy temi by syn Michaa hrabi z Wierzbna. Gdy
Szlsk oderwa si od Polski , który z hrabiów z Wierzbny,

w Wielkiej-Polszcze gniedzi si pocz koo r. 1400. jakom

mówi pod Rydzyskiemi. Hubners GeneaL tab. 947. tak gra-

fów z Wierzbny lini wywodzi. Wierzbosaw graf z Wierzbny,

za czasów Cesarza Arnolfa kwitn, ten spodzi Ziemowita,

zy w r. 913. ten Bolesawa 927. ten Giryka 1012. czyli Je-

rzyka, ten Przemysawa 1042. ten Jarosawa i Zdenka 1061.

od którego byo dwóch synów, Janusz i Dytrych, od tego 1103.

trzej synowie, Jan, Kasper i Hinko albo Henryk, od tego syn

Jdrzej 1203. od tego czterech synów, Franciszek 1220. Stefan

modszy 1220. Jdrzej, i Stefan starszy, który take zrodzi

Stefana, który pod Legnic w okazyi z Tatarami zgin w r.

1241. zostawiwszy trzech synów, Jana, Henryka, którego dwaj

synowie. Bernard i Franciszek; i Jdrzeja, ten wraz z ojcem

pod Legnic poleg, synów mia dwóch, pierwszego Stefana,

od którego to potomstwo , Judyta , Jdrzej i Krzysztof. Dru-

giego Jana 1250. tego córka Magorzata, i synowie trzej, 3Ii-

cha, Jerzy i Gindryk, tego ostatniego tyle synów, Szczepan,

Gindryk biskup Wrocawski 1301. tak go ochrzci Hubners,
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i Henryk , teg-o zostao trzech synów , Jerzy , ten spodzi Ka-
tarzyn córk i syna Jerzego , Jan , ten Wojciecia , Kaspra i

Szczepana, Micha 1386. ten córk Gertrud i synów, Michaa,
Henryka, i Jana. Takbym rozumia, ze z tych który w Pol-

szcz osiadszy, rozmnoy w sukcessorach swoich dwie familie,

Rydzyskich i Pawowskich.

He r ho IV ni.

aszczyski ^ Pawowskie Rydzyiiski.

Kuropatnicki i Maachowski umieszczaj jako do tego herbu nale-

cych Laszezyskich i Wierzbnowskich.

It^ierzboiwa herh
,
patrz Railiwaii,

IW^ierzIlO^ifSk.i herbu Doga w Prusiech , albo von
der IW^cyden. MS. o Familiach Prusk. N. Wierzbowska
bya za Juliuszem Czapskim herbu Leliwa. N. mia za sob
ZoH Biaochowsk herbu Lubicz. N. sdzia Chemiski, Ka-

tarzyn Biaochowsk , która po jego mierci posza za Nie-

drowskiego. N. bya za Piecewskim , MS. de Famil. Pruss.

N. opat Sulejowski.

11^ierz1loivsli.i herbu Jastrzbiec , w Sierazdzkiem i

inszych województwach, pisz si z Wielkieg^o Chrzstowa, s
te dobra przy granicach Szlskich, na których oni niegdy dzie-

dziczyli , ale gdy si potem Stanisaw Chrzstowski wyniós w
czyckie województwo , a syn jego Derszaw naby dóbr

Wierzbowa nazwanych, od nich Wierzbowskim zawoany:
ten Derszaw poj Jadwig Kodzisk z Kodny. O czem

wiadczy je/' Reformacya tv Grodzie czyckim 1534. feria

ktaipso die Circumcisionis. Ta powia mu cztery córki, Ann,
Augustynowi Oslendowsklemu, Dorot, Janowi Cieszkowskie-

mu, Barbar, Stanisawowi Peczyckiemu , Agnieszk, Stani-

sawowi Pomian Dbrowskiemu z Dbrówki, zalubione, tyle

synów, to jest Adama bezpotomneg-o, Mikoaja, Jana I Szy-

mona, z tych I. Mikoaj , temu Anna Bogucka zrodzia dwóch
synów, Szymona, który z Kwiatkowsk zy sterilis ^ I Jana,

tego z Zofji Broniszowny Jana córki, której Reformacya za-

pisana w Grodzie czyckim infesto SS. Innocentum 1623.

byy córki dwie , Elbieta Krobanowska I Dorota Koadowska,
synowie take dwaj, Mikoaj starosta Bobrownicki, a potem

opat ParadyjskI 1663. I Wadysaw stolnik Dobrzyski, ten

z Anny Ossowskiej mia tych synów, Stefana, suffragana W^ar-

mlskleg-o, Kazimierza, ma rycerskiego, pod Bukowin zdro-

wie starga, Mikoaja modo zmarego, Wojciecha w wojsku

zasuonego, I Jdrzeja najprzód owczego czyckiego (bodaj

nie on poj by Koblelsk) a potem kantora Warszawskiego.
II. Jan, ona jego Anna z Kolbuszowy, która mu dwie córki



Wierzbowski. 317

spodzia, ZoH Bartomieja z Kalinowy, Elbiet Stanisawa
Kobierzyckieg'0, maonki, i syna Mikoaja, kasztelana Ino-

wrocawskiego, ten z sejmu 1620. do lustracyi dóbr króle-

wskich w Wielkiej - Polszcz naznaczony, Conslitut. fol. 26.

w dobrach swoich dziedzicznych zamek wystawi, a z Urszuli

Grudziskiej herbu Grzymaa, mia córk Ann , która pier-

wszym zwic-jzkiem ya z l^askim wojewod Sieradzkim , dru-

gim, z Stanisawem Nadolskim , kasztelanem Rawskim, synów
za piciu. 1. Stefana biskupa Poznaskieg-o , z lekka do tego

honoru wstpowa, archidyakon z razu ucki i kanonik Kra-

Icowski, administrator biskupstwa uckiego sede vacante^ toz

opat Paradyjski, z sejmu 1661. komissarz do lustracyi eko-

nomji Malborskiej , Constit. f. 22. dalej referendarz koronny,

az te i biskup Poznaski, nawet aska Króla Jana IIL ju go

do metropolji Gnienieskiej nominowaa, gdyby tylko Rzym-
ska stolica nie opieraa si temu, ale i mier zasza w r. 1687.

do skutku tych respektów królewskich na przeszkodzie bya.

By to pasterz ycia pobonego ; Janowi Kazimierzowi wierno-

ci swoj ku sobie przymilony, e go i w ostatniem nieszcz-

ciu nieodstpowa, i owszem i fortun swoje i dzielno, na

to oy, eby by serca poddanych do Pana swego wykiero-

wa , dla tego zabrawszy co rycerstwa Polskiego , z nimi pod

Czstochow przybieg. W Górze pod Warszaw wielkim na-

kadem Kalwary fundowa, wedug wymiaru Jerozolimskiego,

tame 00. Piarów fundowa. Jest w druku jego Norma vi-

tae Clericorwn recollectorum^ alias Marianorum^ dejunctis

praecipue militibus et peste sublutis suffragantium , in Svo

1687. f^arsnutae , w tej ksice prawa im i zwyczaje opisa

len biskup, po mierci w swojej katedrze zoony, dnia osta-

tniego czeka: kiedy go rodzia matka, na ciele jego widziaa

infu biskupi. 2. Wojciecha kasztelana Inowrocawskiego,

gadkiej wymowy senatora , z któr si popisa w Wiedniu,

gdy od Wadysawa IV. Króla Polskiego, do Ferdynanda III.

Cesarza Rzymskiego legacy sprawowa, zszed bezpotomny.

3. Wadysawa, ten z kasztelanji Inowodzkiej, zasiad krzeso

województwa Brzeskiego Kujawskiego, przy którym by oraz

starost Szadkowskim , Bobrownickim i Dybowskim , serce w
rónych kampaniach nieustraszone, do honorów mu drog
usao

,
pod Beresteczkiem albowiem województwu czyckie-

mu pukownikowa, przeciwko Tatarom i Kozakom wszdzie
mnie stawa, naostatek pod czas expedycyi pod W^arszaw,
pracami zwtlony w pokoju odpocz, jam go wprawdzie opu-

ci midzy wojewodami Brzeskiemi Kujawskiemi, ale o nim
wyranie pisze Coronatum Nomen paneg. zczy si by do-

ywotnie z Gryzeld Zalisk, raczej Izabell córk Samuela
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wojewody Maiborskiego , i Mortskiej , dziedziczk na Sarta-

wicach , to potomstwo liczy, Jdrzeja modo zmarego, Lu-

dwika chorego czyckiego , którego zona Eleonora Niemo-

jewska ale stertlis, Mikoaja kasztelana Kowalskiego, starost

Dybowskiego , którego z Dbskiej dwie tylko córki zostay,

Rozalia Chlebowska, i Teofila Dobieeka czenikowa Halicka,

córki z teje Zaliskiej byy trzy, Teresa, Ossoliskiemu cho-

remu Drohickiemu, Domicella, Stanisawowi Warszyckiemu

kasztelanowi Krakowskiemu, Eleonora Mniewskiemu, zalu-

bione. Ten LudwikWójtostwa Topolskiego dobrowolnie ustpi

do kocioa tego miejsca. Constit. 1678. y. 35. 4. Zygmunta
chorego czyckiego, starost Szadkowskiego, który wielk

cz<5 Europy zwiedziwszy, sposobi si do usug tej ojczyzny,

jako Jdrzejowi Trzebickiemu podkanclerzemu na ten czas ko-

ronnemu , za sekretarza legacyi do Cesarza Ferdynanda IIL i

do rzeszy Niemieckiej w Ratysbonie zgromadzonej
,
przydany,

gdy Trzebickiego Król ztamtd dla gwatownych interesów re-

wokowac musia , na niego wszystek tego poselstwa zwali si
ciar, co wspomina Konstytucya 1653. y*. 25. atoli wkrótce

potem i wiat i ojczyzn poegna, ona jego Zernicka z wo-

jewództwa Kaliskiego, z tej córka Anna, \mo voto ya z G-
siorowskim starost Radziejowskim, 2do voto z Bykowskim,

i syn Stefan starosta Szadkowski , którego z Przyjemskiej syn

Adam, modo i bezpotomnie zszed z tego wiata. Maryanna

starocianka Szadkowska bya za Adamem Ledochowskim, sta-

rost Wodzimirskim. 5. Hieronima z chorego czyckiego,
kasztelana Sieradzkiego, wojewoda najprzód Brzeski Kujawski,

a potem i Sieradzki , starosta Owicimski , Szadkowski i Bar-

waldzki, wielkorzdzca Krakowski, jedzi po Ludowik Kró-

low do Francyi , midzy kurfirsztem Brandeburskim i Neo-

burczykiem pokój uczyni, nie mniej jednak i w rce silny, bi

si zawsze serdecznie z Moskw, a potem z sejmu 1662. Const.

fol. 1. komissarzem do traktatów z niemi uczyniony, pokój

szczliwie zawar, skrypt pewny poda do archivum , który na

tyme sejmie approbowaa Rzeczpospolita. Constit. fol. 27.

Mia za sob Marcyann Hermolausa Alexandra Przyckiego

córk , wdow po Krzysztofie Komorowskim starocie Owi-
cimskim , z tej by syn Zygmunt , który dugo peregrynujc

tak ycie swoje zakoczy : 2do voto Katarzyn Piotrowsk z

Litwy wdow po Nadolskim kasztelanie Rawskim , która po

jego mierci, ponowia luby z Karszewskim kasztelanem Woj-
nickim, córki tego wojewody byy dwie, Anna wydana za

Marcina Cbomtowskiego wojewod Mazowieckiego, z którym

wraz fundowaa rezydency nasze Samborsk , i Ludowika,

najprzód Lanckoroska, podkomorzyna Krakowska, potem Za-
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uska kasztelanowa Rawska, syn za Stanisaw chory, a po-

tem starosta t^czyckl, zona jeg-o Urszula Tarnowska hrabianka

herbu Leliwa, z której syn Stanisaw Kostka, starosta czy-
cki, modo umar bezzenny. Ojciec za jeg-o |)o mierci zony

swojej stan sobie duchowny ol)rawszy, kanonikiem Gnienie-
skim , dziekanem Putuskim , i infuatem askim umar.
III. Szymon pisarz g-rodzki (;czycki , syn trzeci Derszawa z

Kodziskiej, mia za sob| Ann*; Ponc^towsk córk Piotra i

Jadwigi Wiesioowskiej, dziedziczk na Pontowie i Budkach,
której reformacy zapisa w g-rodzie czyckim w r. 1595. ta

mu powia trzy córki , Zofi z Sebastyanem Zadzimskim dzie-

dzicem na Zadzimiu, Agnieszk z Marcinem tkowskim, Teo-

fil z Waleryanem Boczkowskim, zarczone, i synów czterech,

Sebastyana bezpotomneg-o , P'iotvA stertiem ^ Jdrzeja i Jana.

Z tych Jdrzej zczy si doywotnie z Jadwig Wiktorowsk
córk Stanisawa, reformacya jej w g-rodzie Sieradzkim 1608.

z tej spodzi cztery córki , Ann Adryana Sokoowskieg-o, Zo-
fi, ta pann umara, Teres najprzód Adama Trzebickiego,

po nim Adama eromskiego , i Katarzyn Stanisawa Drwa-
kwskieg^o maonki, synów trzech, Mikoaja i Stanisawa modo
zmarych, i ukasza choreg-o czyckieg-o, starost Dybo-
wskiego , wszed w kontrakty maeskie z Ew Kossowsk
herbu Abdank, Acta Castren. Lancicien. 1638. z niej córka

jego Anna , ya z Kazimierzem Iwaskim czenikiem czy-
ckim , druga zda mi si, bya za Dobrskim miecznikiem Byd-
g-osklm , i synowie, jeden Hieronim, biskup Enneski, suffra-

gan, proboszcz, i ofllcya generalny Poznaski, praat wielkiej

witobliwoci, która si we wszystkich jeg-o akcyach wyda-
waa, i samym nawet do zbudowania dyssydentom , i do po-

jednania si z kocioem katolickim wiele im pomag-aa, pacierze

kapaskie klczc zawsze odprawowa, ubóstwo jamunami
ratowa, o wysze honory nie tylko nie zabieg-a, ale i ofiaro-

wanych sobie, przyj nie chcia. Drugi Chryzostom chory
czycki, któremu Barbara Sokoowska herbu Slepowron zro-

dzia Stefana Gnienieskiego, Poznaskieg-o kanonika, kantora

i olficyaa Warszawskiego, z sejmu 1703. komissarza do od-

bierania i zrewidowania skarbu koronnego, Constit. fol. 13.

deputata na trybuna koronny 1694. Jdrzeja, ten sterilis^ i

córki dwie , Elbtet Michaa leszysk , i Maryann Nagur-
sk. Trzeci Adryan , ona jego Zofia Melanowska, od której

dzieci, Anna Zapdowska, Teofila Smarewska, Józef i Jakób
modo pomarli. Czwarty Stanisaw podstoli czycki, którego

2 Zofji Tarnowskiej podkomorzanki czyckiej, potomstwo,

N. Franciszka Skrzyskiego kasztelana czyckiego ona, Mi-
cha stolnik Dobrzyski z Ew Konopack seriUs , z sejmu
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1703. by komissarzem do g^ranic. Constit. fol. 21. .ukasz

mia za sob Maryann Witwick, Antoni stolnik czycki,
Ann Piekarsk. Jan syn Szymona pisarza czyckiego z Po-
ntowskiej , ten spodzi Derszawa i Dymitra. Z tych Dymitr
mia synów dwóch , Szymona i Kaspra , od Kaspra z Skomo-
rowskiej zosta si syn Alexander. Od Szymona z Annv Rado-
miskiej , bya córka Stanisawa Kwaniewskiego maonka,
synowie za, Franciszek skarbnik Zydaczewski, Jan pod Pod-
hajcami zgin, i Samuel miecznik ytomierski , tego z Ewy
Bobowskiej herbu Jastrzbiec , córka Anna, pierwszem ma-
estwem ya z Tomaszem Krempskim, drugiem, z Tomaszem
Koziebrodzkim, i synowie, Marcin, Józef, Antoni w zakonie

Soc. Jesu , Franciszek stan sobie duchowny obra : Jdrzej,

pierwsza zona jego Teresa Radecka, chorzanka Bezka, z tej

córka Maryanna, druga zona Ludowika Kempiska, i Tomasz.
l»¥ierzlio^vski herbu Lubicz^ w Podlaszu i ziemi om-

yskiej
,
pisz si z Grochów. Jdrzej Wierzbowski kantor

Uniejowski, pleban Opatowski, Jdrzej na Zembrzycy poborca

w ziemi omyskiej 1688. Constit. f. 504. Pawe sekretarz

królewski, pose na sejm 1662. Constit. f. 2. Anna z Wierz-
bowa z bogobojnych i szlachetnych rodziców urodzona, z nad-

chnienia ducha witego lub czystoci uczynia , a chcc si
swemu Oblubiecowi Chrystusowi podoba, ustawiczna prawie

w modlitwie bya
;
gdy mszy . suchaa, pod czas podnoszenia

Najw. Sakramentu , nic nie moga od serdecznej sodkoci
mówid, tylko rkami klaskaa, a potem w zachwyceniu bywaa.
Wiar jej i naboestwo Pan Bóg cudami wsawi, idc albo-

wiem czasu jednego z zamku Krakowskiego, potrcona koniem,

na TJemi upadszy, rk zamaa, zkd ból ciki cierpiaa;

nie schodzio jej na cyrulikach z opatrznoci dobrodziejów,

lecz ona dobr wiar majc, prosia spowiednika swego, aby

si chustk jej , dotkn korporaa , któr wnetze rk swoje

obwinwszy, a plastry poodrzucawszy, rk skutecznie ule-

czya. onierzowi take jednemu miertelnie w gow ranio-

nemu , chustk przeegnan od spowiednika Floryana zakonu

Kaznodziejskiego, skoro gow zwizaa, cudownie go uleczya.

W^ Stanitkach gdy klasztor gorza, pada na modlitw przed

Najw. Sakramentem , i wnet si ogie bez szkody umierzy.
Bdc tedy witobliwych cnót pena, pobonie jak ya, tak

i dokonaa w r. 1609. dnia 26. Marca. Przy jej mierci bdc
Anna z Branicklch Lubomirska kasztelanowa W^ojnicka , wi-

dziaa twarz jej bardzo liczn i w wielkiej jasnoci: pogrze-

biona w kociele S. Trójcy w Krakowie u 00. Dominikanów
przy otarzu Róacowym, na tem prawie miejscu^ gdzie Ró-
aniec zwyka bya na kady dzie z wielkiem naboestwem,
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i ez wylaniem odprawowa<5. W kilka lat po jej mierci ta
Lubomirska, przez instancy jej, zdrowie siostrzecowi swemu
uprosia, f^erhski w Ziuierciedle ex Archiv. SSS. Trinit.

Przydaje Pruszcz^ ze byk g-boklej pokory, niezamanej cier-

pliwoci
, przedziwneg-o umartwienia , na ubogie chojna , co z

jej nag-robku wypisa.

W^ierzboiYSki hcrlu Prawdzie, w Podlaskiem woje-

wództwie, pisz si z Kuchmistrzowa. N. Wierzbowski pisarz

Wizki , czowiek uczony, zostawi syna Stanisawa i córki.

Zofia Bartomieja Kalinowskiego rotmistrza królewskiego, ma-
onka. ukasz podczaszy Mielnicki, z sejmu 1703. komissarz

do granic od Szlska. Conslitut. fol. %\. Stanisaw czenik
Belzkl 1674.

"lWierzcIiaCiBeivskiAer^MiVa^fCC zawizany^ w Po-
znaskiem województwie. Tomasz Wierzchaczewski , mia za

sob Szczsn Kaszlisk, tego córka Katarzyna, najprzód ya
z Jakóbem Targowskim

,
po nim z Krzysztofem Rosnowskim,

której zmarej w r. 1617. nagrobek marmurowy postawi syn

Samuel Targowski w kociele Krakowskim Dominikaskim S.

Trójcy, kdy cztery herby wida, pierwszy Nacz zawizany,
drugi Poraj, trzeci Bróg, czwarty Jastrzbiec.

IWieraEchlejski herbu Berszten 2do^ w ziemi Wie-
luskiej, z Bielskiego karty 613. mówiem w drugim tomie

e Wierzchlejski rotmistrz Polski , mocno nacierajcej Mo-
skwie, dugo i odwanie Poocka broni w roku 1563. które

mztwo i samym nawet nieprzyjacioom w szacunku byo. Od
tego w Polszcz dom ten rozpleniony. N. Wierzchlejski , któ-

rego ona Katarzyna Buzeska herbu Poraj , Piotra sdziego
ziemskiego Sieradzkiego córka. N. mia za sob Stamirowsk.
Jan sdzlc Wieluski Zofi Dobrzyck, z której córka Fran-

ciszka, i syn Felicyan. Jdrzej z Gaszyna W^ierzchlejskl 1674.

Sebastyan w zakonie naszym oduczywszy i filozofji i teologji

naszych , w Kaliszu prac swoich i ycia termin znalaz w roku

1710. synowcowie jego Jan i Józef. Ludmilla bya za Hiero-

nimem Niemojewskim Wieruszem. N. wojski Sieradzki. W^oj-

ciech 1624. Acta Castren. f^ielun.

Felicyan Wierzchlejski w roku 1778. pisarz ziemski Wschowski.
— W r. 1788. Józef podsloli Wieluski. — Ki^asicki.

^Vierzcllo^vsk.i herbu Pobog ^ w województwie Sie-

radzkiem, pisz si z W^ierzchowska. Z tych Jan \^^ierzcho-

wski w Barze pogrzebiony ley. Niektórzy z nich na Rusi osie-

dli , z tych Alexander , sdzi by grodzkim Latyczowskim I

podstarocim za czasów Okolskiego , mia za sob W^asiczy-
sk, z tej córka Rosochacka, i synów dwóch. Piotr i Stanisaw.

Z tych Stanisaw mia za sob Katarzyn Woosieck, synów
Tom IX. 21
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mia Irzecli Alexaii(lra, Józefa i Mikoaja. Miloaj mia syna

Slefaiia r. 1G09. J<;(lrzej mia za sobjj Jadwig l]eiueclv, mia
syna I córelc Irzy, Barbar, Katarzyn i Urszul. Barbara bya
za Stanisawem Pilim. Katarzyna za Ludwililem Bosliim.

Urszua Iffio roto bya za Stanisawem Zielonk, 2do voto za

ukaszem Dedyskim podczaszym ytomierskim.
Maciej Wierzchowski w r. 1778. podwojewodzi Czerniecliowski.

Przypisy Krasickiego.

1Viei*zcllOlvsli.i herbu Koi^czak^ w ukowskiej ziemi

i na Rusi. Iwan Wierzchowski ziemianin Woyski 1528. r.

Metryka JVoijiiska. N. mia za sob Grodzick ierbu ada,
siostr rodzon dwócli ^eneraów^ artyleryi koronnej , lego

córka posza za Kemensa Uslrzyckiego kaszteana Przemys-

kiego, Katarzyna Ludwika Boskiego, Eufrozyna Zawadzkie-

go owczego Kijowskiego, z którym wr.iz 00. Reformatom

w Jarosawiu koció i konwent w roku 1720. wymurowaa.
Alexander umar 1708. Krzysztof w zakonie naszym , starga-

wszy zdrowie po rónyci missyacb , we Lwowie kresu mier-

tenoci dopdzit w r. 1720. Marcin 1617. Acta Cracov.

1Viera5CllOi¥SKi« Adam Wierzchowski ol)ywatel Smo-
leski, dla osobliweg-o mztwa, którego da dowody pod cikie

i przewloke oblenia Smoleska od Moskwy, nobilitowany od

Wadysawa IV. i do wszystkich prerog"atyw szlacicctwa przy-

puszczony, na sejmie 1638. Constit. fol. 55. By ekonomem
teffo Wadysawa w Siewierzu, syn po nim zosta take Adam.

N. mia za sob Katarzyn Ruszlown.

1V^ierzeJski herbu Jelita^ w rónych województwach.

Marcin z Wyrzysk kasztelan Inowrocawski 1436. u ask. w
Stat. N. mia za sob Ann Orzelsk, Papro, o he?'b. f.^OG.
Jedni si z nich z Mazow^sza na Podole wynieli, drudzy z Lu-

belskiego w Nowogrodzkie, z których Jan tame podpisa elek-

cy Jana III. Piotr w zakonie naszym rektor kollegji Putu-

skiego 1717. r. Alhrycht Pieniek Wierzejski w Podlaskiem

1632. z tego pozna, e od Pieników Jelitów poszli. W^oj-

clech w Róaskiem , Jakób w Sendomierskiem , Szymon w
Chemskiej 1697.

Roku 1778. Adam Wierzejski pisarz grodzki Nowogrodzki. —
Przypisy Krasickiego.

WIERZYNKOWA HERB.

Inaczej ten herb zowie si agoda. Papro, w Gniazdzie

fol. 1113. O herb. fol. 699. Okol. tom. 2. fol. 35. Bielski

fol. 236. Klejnoty f. 105. tak go opisuj: powinna hyc tarcza

nrzedzielona wszerz lini, nad ni pole czerwone, pod ni biae
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WIERZYN-
/^fe5gx?p:ois^i, HERB.KOWA

pole, na hemie trzy pióra strusie. Takieg^o herbu figur wiele

znajdziesz u Petrasancta cap. 22. dla tego tez dobrze nasi auto-

rowie przydaj , ze ten herb przyniesiony z Niemiec do Polski

przed rokiem 1363. bo ju w tym roku Wierzynek rodem z

Niemiec, ekonom najwyszy królewski, w Polszcz kwitn,
kiedy i^Karola Cesarza Rzymskiego , Ludwika Króla W(^'gier-

skiego, Zygmunta Duskieg^o, Piotra Cypryjskiego, Kazimierza

Wielkiego Polskiego, Królów, nad to ,^ Ottona Bawarskiego,

Ziemowita Mazowieckiego , Bolesawa widnickiego, Wady-
sawa Opolskiego, Bogusawa Szczeciskiego, ksita, u sie-

bie czstowa, wszystkich po Pasku regalizowa : bo samemu
Królowi swemu Kazimierzowi darowa taki klejnot przepyszny,

który temi czasy nad sto tysicy taxowano. Cromer lib. 12.

Syn jego wedug Pa/?roc. i Okol. by Mikoaj, ale wedug nich

juz ta W^ierzynków familia ustaa na nim, ale zda mi si ze si
myl, a najprzód Dugosz w roku 1399. pisze, ze Tomasz
Wierzynek syn pierwszego Wierzynka ekonoma i podskarbiego

Kazimierzowego , bijc si mznem sercem z Edyg wodzem
Tatarskim z innemi wici Panami Polskiemi , trupem tame
poleg, potem Baranowski w swojem 3IS. pisze, com i ja

sysza, e Wiernkowie i podzidzie w Podgórzu kwitn, ale

si herbem Janina piecztuj , musi byc ze podobiestwo tych

dwóch herbów Janiny i Wierzynkowy, do tej z omyk od-

miany przyprowadzio potomków tego Wierzynka pierwszego.

Nad to o Werenkach herbu agoda albo Wierzynkowa pisa-

em na swem miejscu, którzy Wiernkami, a dalej Werenkami
s nazwani.

lfc¥iescKycioroi¥sl herbu Poraj. Starowol. in Mo-
numen. wypisa z katedry Poznaskiej Macieja Nieluchowskiego

nagrobek , który tam powiada o nim , ze by Wiesczycioro-

wskiej herbu Róa urodzony.
21-
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liTIcsCZycki herbu Grzymaa^ z iiK^^zem zbrojnym i

z k(»|)i w bramie, w Lubelskiem województwie. Jan Wie-
sczYcki podslarocl Radomski, w r. 1616. wspomina g-o Pro-

cess graniczenia midzy województwy Podlaskiem i Brze-

ciasliiem. Adryan z Wiesezyc Wiesczycki, wyda do druku,

Archetyp , albo Perspektyw aosnego rozwodu 1649. in

to CracoiK Stanisaw miecznik ziemi Gostyskiej , mia za

sob Maryanni; Tarnowsk, Piotra berbu Roliez córk, z tej

byy córki Teresa, Angela, i Maryanna Ludwika zakonnice

. Franciszka w klasztorze owickim. Acta Castren. nncic.
1687. Decrel. Tribiin. Reg. Petric. 1695. Barbara Michaa
Olszewskiego, Anna Jana Siemiskiego, maonki, synowie za
cztery. Pierwszy Stanisaw kanonik Zamojski i Kruwicki , a

potem kanonik Kujawski i proboszcz Kowalski. Drugi Jan, len

zyt z Krajewsk, z tej syn Felicyan, i drugi któreg^o zona-
czyska i córka Chlupska. Trzeci Wawrzeniec , temu Magnu-
ska powia dwóch synów, jeden kapitanem, drugi poruczni-

kiem w wojsku Polskiem cudzoziemskiem, dwóch drugich ka-

noników regularnych w Czerwiesku. Czwarty Józef podstoli

Gostyski, ten z Szypowskiej , spodzi Piotra, Stanisawa, i

Macieja, i jeszcze dwóch Wiesczycklch. Ci s w ziemi Go-

styskiej. Adam 1658. Konstancya Jana Sczerbiskiego ma-
onka 1702. Jan Wiesczycki w zakonie naszym yjc, modo
wszed do grobu w Krasnymstawie 1702. Brat jego rodzony

Adam, m rycerski mia za sob Miezysk, która po jego

mierci posza za Suchorskiego , z tej córka Elbieta Truszko-

wska, i syn Karol. Barbara zakonnica w Trzebicy Cysterska

1674. roku.

^(fiesIooiysUi herbu Ogoczyk^ ale w hemie nosz
rce wyniesione zbrojne bez piercienia, najprzód gniedzili

si w czyckiem województwie , bo tam Wiesioowo to ley,

z którego si oni pisz, potem niektórzy z nich osiedli w ksi-

zlwie Litewskiem. Pierwszy tam zaszed Piotr Wiesioowski
obony koronny, starosta Mcibowski i Metelski, umar 1556.

ley w W^ilnie w kociele 00. Bernardynów, kdy mu na-

grobek , wnukowie jego Piotr i Mikoaj , o których niej
,
po-

stawili , czyta tam o nim : f^ir corporis robore incompara-

bilis Sigismundo I. et Sigismundo Augusto carus. Starowol.

in Monum. Syn jego Piotr marszaek nadworny Litewski, sta-

rosta Tykoeiski , w r. 1599. co pozna z panegiryku , który

mu CAa/ec^/ przypisa, i w r. 1607. edykt przeciwko rokosza-

nom rk swoj utwierdzi, umar marszakiem wielkim Lite-

wskim , koció wymurowa i ufundowa w Biaymstoku , mia
za sob Lubomirsk siostr rodzon Sebastyana kasztelana

Wojnickiego , z tej byo dwóch synów , Krzysztof i Mikoaj,
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z tych Krzysztof dwa razy marszakowa w izbie poselskiej,

pierwszy raz u r. IC09. dru^I raz juz stulnikiem Litewskim i

cywunem Wileskim b<,'(lc , w r. 1618. w r. 1620. krajczym

Litewskim zostawszy, z sejmu komissarzem naznaczony do roz-

graniczenia województw Podlaskieg-o i Brzeciasklej^o, Const.

fol. 12. w r. 1623. juz marszaek nadworny Litewski, starosta

Mielnicki , Tykociski , Surazki , administrator ekonomji Gro-

dzieskiej, leniczy Nowog-rodzki , Constit. fol. 11. i 1633.

fol. 8. na koniec marszaek wielki Litewski , skoczy ycie w
roku 1637. zczy si by doywotnie z AIexandr Sobiesk,

córk Marka wojewody Lubelskiego, z której byac wprawdzie

córka Gryzelda, ale gdy mu i ta w paniestwie zesza, fortuny

swojej Boga dziedzicem uczyni, fundowa tedy klasztor pa-

nien zakonnych pod regu S. Brygitty w Grodnie , wielkim

nakadem i magnificency prawie kslz(;c, kdy te po mierci

zoony. Nad to kocioy w Dbrowie, w Cbodorowie, w un-
nie, w Kwasowie, w Zawadach pobudowa, i nadania swe na

nie, otrzyma, e Zygmunt IIL Król potwierdzi : kapanów
w Biaym Stoku przyczyni, szpital onierski w Tykocinie

ufundowa, do którego zapisa dobra swoje Dolistowo w Po-

dlaszu lece, co przyja Rzeczpospolita na sejmie 1633. r.

Constit. fol. 41. z Zygmuntem IIL jedzi do Szwecyi , zkd
powracajc, nawanoci z okrtem porwany, przez dwa mie-

sice z falami ustawicznemi passujc si woczywistem by ycia
niebezpieczestwie

,
przecie wróci si do domu bez szwanku,

tylko e nigdy nic nie pija, tylko wod, tam w tym razie, gdy
im sodkiej nie stao , musia morskiej i sonej zaywa nie bez

uszczerbku zdrowia. Za tyme Zygmuntem przeciwko roko-

szanom i sam na placu stan , i ludzi swoich swym kosztem

wystawionych do boju prowadzi. W Moskiewskich , Inflant-

skich, Szwedzkich, Tureckich expedycyach, i tam osob swoj
na sztych nieprzyjacielski naraa, w znacznym zawsze kompu-
cie swoich onierzy stawajc. Tego Króla ciao, i ony jego,

do grobu odprowadza. W'^ ostatniej chorobie swojej majc si
chlebem Anielskim na drog wiecznoci posili, caej mszy

padszy na ziemi sucha, i nieprdzej si z niej podniós, a
gdy do kommunjl przyszo, któr z obfitemi zami przyjmowa,

rce potem zoywszy, psalmy pokutne nad sob mówi kaza,

i tak w pobonych aktach skona, ubogich i sierot prawdziwie

ojciec. liojalow. in MS. pisze , e mia za sob Wodysk.
Mikoaj brat Krzysztofa marszaka najprzód krajczy koronny,

dalej kasztelan Zmudzki, I starosta Kowieski, y i umar bez-

enny w r. 1634. w Tykocinie z nagrobkiem pogrzebiony (wy-

pisa go Starowol. in Monum.) gdzie to o nim czyta(5: Natus
Patre Mareschalco Supremo Lit. guaesita domi forisue
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externu7'iim rerum et linuarum peritia clarus ^ in Sigis-

mundi III. aula diu cum laude versatus^ ac in yariis lega-

tionibus^ muniis^ cxpeditionibus bellicisy tum in praefectura
Varsaviensis urbis ^ ad tuendam regiorum liberorum secu-

7'iiatem^ dtgntatemque bis demandata^ eidem Regi probatus^

a Vladislao If^. in Senatum adlectus^ obiit improlis Re-
giomonti.

Drudzy z nich w Prusiech osiedli , to jest Marcin Wie-
sioowski, stryjeczny Piotra marszaka w. Litewskiego, ten za

Króla Stefana oniersko suc, porucznikowa u Jana Zboro-

wskieg-o kasztelana Gnienieskiego , w owej pod Tczewem z

Gdaszczanami potrzebie , i inszych z pochwa i ukontento-

waniem hetmaskim, poj potem w stan maeski Eping-ero-

wn dziedziczk na Boreszowie, spodzi z niej trzy córki, Bar-

bar , ta Krzysztofowi Bystramowi herbu Tarnawa , z Zaj-
czkowa, sdziemu ziemskiemu Tczewskiemu: Reg^in najprzód

Jerzemu Bartliskiemu , sdziemu ziemskiemu Tczewskiemu,

po nim Stanisawowi Lichtyanowi sdziemu Chemiskiemu:
Katarzyn Alexandrowi Bkowskiemu (ta w Toruniu u S. Jana
1666. ley) zalubione , synów za dwóch , Jana i Bogumia.
Z tych Jan najprzód stolnik Podlaski, i deputat na trybuna
koronny w r. 1620. potem podkomorzy Pomorski 1621. umar
kasztelanem Elblskim w r. 1644. mia dwie ony, pierwsza

Justyna Branicka z Siemian herbu Korczak podstolanka Lu-
belska. Drug-aAnnaZaliska wojewodzanka Malborska, z obie-

ma zostawi potomstwo, z pierwszej syna Tomasza, ale wzro-

stem maego, umar modziecem 1653. w Piasecznie pocho-

wany, i córk Zofi Ann, ta wydana w stan maeski, za

Piotra Kostk podkomorzego Chemskieg-o ; z drug- syna Mi-

koaja, i córk Alexandr: z t Zalisk alno w ten dom we-

szo. W Tucholi w kociele farnym
,
gdzie ten kasztelan ley,

na chorgwi tak byo napisano : Illustrium Mujorum insigni-

tus virtute , et in Ula enutritus , crevit a puerilia , vixit ad
senium^ Catholicae Religionis zelum sibi a Majoribus indi-

tum^ tenuit et auxit ardenter^ nunquam se religiosiorem pu-

tans ^ (juam cum aris starel. Toga et sago illustris ^ cum
haec illum ad Regni Comitia legatum prudentissimum ^ sub-

sellia Tribunalitia Deputatwn , nomine et re dignissimum^

pro Religione
,
pro Regis tutela saepe Commissaium zelo-

sissimum vidit^ et agnovit. Quem in f^alachia, Liuonia,

Prussia testata esl bellatorem impavidum : haec eadem Pa-
tria ut civem in aulis Regum fovit. Alexander Wiesioowski,
dziekan Uniejowski, proboszcz Wilicki, kanonik Chemiski
1617. Mateusz kommendant na Rosawcu. MS. Ks. Kojaow.
Zygmunt w Pomorskiem podpisa elekcy Jana IlL Króla,
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I Samuel. Jadwiga WIesIoN>wska \)\\n za Piotrem Ponclo-

wskim. Ada Caslren. Lancie. 1595. Liidowika za Alexan-

drem Zernickim.

N. Wiesioowski stolnik i pods^dek Pilnicki , komissarz gównego
Iryhunalu , w Gallicyi dziedzic na Wojslawiu — z Druzbackiej

spodzi córk Krystynie? l)cl)insii.j czcnikown Krakowsk.-} i syna

Józefa pukownika w wojsku koronnem ; z powtórnego za ma-
estwa z Tyjnisk mia syna Xawerego. — Krasicki.

^Tieteki herbu Leliwa , lenze lierh co Spgawskich i

Mciszewskich , to jesl nad ksirzycom lakim jak jest w herbie

Leliwa, kad si rzdem trzy gwiazdy podle siebie, takem ten

herb widziat pooony; i MS. o Familiach Pruskich to samo

przyznaje, tylko e on nad ksiycem i nad gwiazdami, jeszcze

podkow barkiem do g^óry jak bram wyniesion, i bez krzy-

ów pooy. S Wietcy teg'o herbu w Pomorskiej, nie daleko

Skarszewa, inaczej si zowi Grzebiescy. Jan na Sokoowie
Wietcki czenik Ciechanowski, yiceekonom Malborski 169G.

pose na konwokacy. N. bya za Kazimierzem Rudziskim ka-

sztelanem Czerskim.

^Vietczaiiy» Jdrzej Dymitrowicz Wietczany w No-

wogrodzkiem województwie, podpisa elekcy Wadysawa IV.

Wieteski^ w Bezkiem województwie. Stanisaw na

Modliborzycach Wieteski stolnik Bezki w r. 1643. m wo-

jenny, i hojny.

1¥ietrzycllOlVSl£i ^ w Wielkiej -Polszcz. Agnieszka

Wietrzychowska bya za Stanisaw^em Gbockim kolor. 1600.

Wojciech sdzia grodzki Iladzicjowski, mia za sob Ew Bar-

dzisk. Antoni w zakonie naszym rzdzi koUeg-ium Rawskie

umar 1737. r. w Krakowie. Jakób i Marcin Wielrzykowscy

i 623. Acta Sandec. Stanisaw w Kaliskiem 1697. ukasz
w Warszawskiej.

"H^^ietrzyiisli herbu Przegoni^ w ziemi Chemskiej.

Przydomek maj Epimach , a midzy przodkami swemi licz

S. Epimacha mczennika, któreg-o wito obchodzi koció
Rzymski , dziesitego dnia Maja. Ten w Alexandryi o wiar
Chrzecijask zapany i ywo spalony. Koci za jeg*o prze-

niesione do Rzymu, na drodze aciskiej, wi'az z witym
Gordyanem mczennikiem pogrzebione ; ci Epimachowie pod

czas cikieg^o przeladowania Chrzecijan, w róne si roz-

biegli prowincye, osobliwie do Grecyi, a le ztamtd nie ry-

cho potem do Litwy, kdy od dóbr Wietrzyn Wietrzyskiemi
nazwani. W ziemi si dalej Chemskiej gniedzie poczli , z

których Stanisaw z sejmu 1647. komissarz zapisany, do re-

wizyi ksig ziemskich Chemskich i Krasnostawskich. Cunstit.

fot. 38. Biat jego Alexander, w okazyi z Kozakami zgin,
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oba z Podany Sosnowskiej spodzeni. Stanisaw za^ pojwszy

zon Zofi z Noweg-o tacu Stanown<^ , spodzi z ni dwóch

synów, ukasza i Mikoaja. Od ukasza byli Franciszek i Flo-

ryan obadwa steriles ^ trzeci Józef, któreg-o syn Jerzy modo
umar w zakonie naszym w ucku w r. 1737. drugi syn jego

Antoni Kasper archidyakon i kanonik Chemski , deputat na

trybuna koronny 1736. zszed z tego wiata w r. 1739. w ko-

ciele naszym Krasnostawskim pogrzebiony. Siostra jego Oa-
rowska. Mikoaj drug^i syn Stanisawa, bral ukasza, \movoto

poj Sotwiiisk, z tej syn 31axymllian Micha w zakonie S.

Bazylego po dwa kro prowincya, 2do roto ponowi luby z

Zamlechowsk Alexandr przyrodni siostr g-eneraa i puko-

wnika Sosnowskich, z t spodzi Jana, Wadysawa Societ.

Jesu, i Józefa czenika Owruckleg-o , który yje z Angel De-

szkowsk czenikown Bracawsk, i z niej ma potomstwo i córki

trzy, Konstancy Antoniego z Radlina Radowsklego , Kata-

rzyn Jdrzejowskiego czenika Owruckiego , Urszul Stefana

Kuczewsklego , owczego Bielskiego, sdziego Trembowolskie-

go , maonki.
lW^ietiviiislLi patrz H^iecn^iiiski.

\W\€:WYecU\ hei^bu Jastrzbiec. Wiewiecka tego herbu

bya za Pawem Wolskim herbu abd , kanclerzem koron-

nym, starost Gostyskim, po której mierci, zosta biskupem.

\¥ieiviói*ka herb., patrz Bazeiiski^ Bartscli.
"W^ieiviórO"ivsli 5 w ziemi Wieluskiej. Wojciech

Wiewiórowski podpisa elekcy Jana II Króla.

Wawrzeniec Wiewiórowski w r. 1788. pisarz grodzki Ostrze-

szowski. — Krasicki.

WIEE HERB.

Dwie wiee kwadratowe, z dachem spiczastym, o oknach

kada trzech, z których dwa na górze, jedno pod niemi na

dole, nad koron i hemem trzy pióra strusie, tak go opisuj.
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Papro, o herb. fol. 556. Okol. tom. 3. fol. 287. Klejnoty

f. 89. Domyla si Okol.ski., ze jedna wiea nadana m(*znemu

jakiemu przodkowi teg^o domu, za obronienie i utrzymanie

wiey w szturmie g-watownym od nieprzyjaciela, drug-a za do-

bycie wie:^y nieprzyjacielskiej, przydaje, ze w ksi(;ztwie Opol-

skiem i Raciborskiem
,
jest takieb familji wiele, które podo-

bneg-o berbu zaywaj, tylko ze na bemie takie wiee skadaj,

jako i na tarczy. Jako e i ten berb do Polski z Szlska przy-

szed, wszyscy si na to zg-adzaj autorowie. Którzyby za
w Koronie Polskiej temi si wieami piecztowali , osobliwie

w ksiztwie Owiecimskiem, s ci, bo inszym ksztatem Wiee
w tych berbacb znajdziesz. Aicbinger 2do , Grzymaa, Kam-
penbauzen , Owada, Przosna, Wieprzewski.

Herhoivn i.

Kozowski, Raszyc^ Wok.
Nidecki^ Wieprzetvski^

Tl^igliril. herb wasny. N. Wigura ziemianin Woyski
w roku 1528. jako wiadczy Metryka Woyska. Marek mia
syna Szymona.
Benedykt Wigura w r. 1778. pisarz grodzki Owrucki. — Krasicki.

^VijiiliL albo Wfjlikieificz^ w ksiztwie Litewskiem,

patrz Kojaoiiicz.
IW^iktor herbu Brochwicz w Podg-orzu. Jan Wiktor

poborca w Bieckim 1670. Jan Kazimierz, Jdrzej, Ludwik
Wiktorowie 1697. Franciszka 1701. i Jadwig-a 1673. panny

zakonne w Sczu. Zofia bya za Jakóbem Cbwalibogiem pisa-

rzem ziemskim Krakowskim. Jakób 1570. Krzysztof 1577. r.

Jakób mia za sob Zofi Trembeck, córk Kaspra, Wikto-

rowna córka Jakóba bya za Jakóbem Trembeckim. Jerzy mia
za sob Barbar elichowsk 1620. Acta Sandec.

W r. 1778. Józef Wiktor syn burgrabiego Krakowskiego wojski

Krakowski, syn jego Antoni — córki Teresa za Przeczkowskim,
— Anna za Grodzickim. — Ki^asicki.

liViktoroivski herbu Gmjf., w województwie Siera-

dzkiem , dom starodawny. Bieniasz albo Benedykt sdzia ziem-

ski Sieradzki za czasów Papro, którego syn take Bieniasz

kasztelan Konarski , mia za sob Wolsk berbu abd kan-

clerza koronnego córk. Papro, fol. 451. Stanisaw z sejmu

1578. poborca w Sieradzkiem. Constit. fol. 353. Anna Sta-

nisawa Kobierzyckiego maonka. Jadwig-a córka Stanisawa,

bya za Jdrzejem Wierzbowskim. Acta Castr. Sirad. 1608.

H^iktoroi^ski herbu Jastrzbiec, w Sieradzkiem wo-

jewództwie , Wojciech Wiktorowski 1704. z Kaliskiego pod-

pisa Konfoeder. Sandomir.

lf¥iktorzyski , w Brzeciaskiem województwie.
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IW^Ilaitl herbu Godzteniba , w Sendomierskiem woje-

wództwie. Z tych jeden na Podlasiu osiad, w odlewaniu dzia

i inszej wojennej armatury biegy : to Okol.

\%i'i\^WlL herbu Radwan, w Krakowskiem województwie.

Jan Wiam mia za sob Ann Cikowsk, córk Krzysztofa.

Krzysztof brat jeg-o
,
poj Elbiet Ossolisk , z której syno-

wie Jan i Stanisaw steriles^ i córka dostaa si w maestwo
Pawowi Chocimowskiemu. Trzeci tycb brat osiad na Woy-
niu : to Baranów. Jadwiga z Kaliszan Wilamowna, najprzód

ya z Piotrem Sieniut, potem z Krzysztofem Lanckoroskim,

kasztelanem Radomskim, dalej z Mikoajem Przerbskim ka-

sztelanem Santockim , Gryzelda z Stefanem Niemierzycem wo-

jewod Kijowskim.

\l'^ilaiuoivsk.i herbu Szaszor albo Orla^ tak wyranie

u Bielsk, znajdziesz fol. 565. Jdrzej z Wilamowic w roku

1406. u Papro, o herb. fol. 236. Jakób Wilamowski pose
Zygmunta I. do Solimana Cara Tureckiego, z nowin o szcz-

liwie wyg-ranej naszych pod Obertynem nad W^oochami , w
r. 1531. Biel. loc. cit. i w r. 1539. do teg-oz jedzi w le-

gacyi w interesach Królestwa W^gierskiego i Wooch f. 579.

i w r. 1540. ^/b/. 582. Jan biskup Kamieniecki od tego Zy-

gmunta poselstwo sprawowa do Rzymu , upraszajc o gene-

ralne concilium na przytumienie wzmagajcycli si herezyi, i

do Ferdynanda Cesarza wzgldem Królestwa Wgierskiego, w
r. 1539. Biel. fol. 579. ale gdy w powtórn legacy do W-
gier si wybiera, w drog wiecznoci poszed w roku 1540.

fol. 581. jedzi take do tego Ferdynanda po Elbiet córk
jego w maestwo Augustowi pierwszemu. Tene czy inszy

Jan, kantorem by Krakowskim, w r. 1539. Przywilej Miastu

Lwowsk. Jdrzej starosta Libstadzki w Prusiech. Papro.
Ogród. fol. 219. Daniel mia za sob Katarzyn Potnick.

N. dziedzic na Szawie 1550. Acta Cracov.
R. 1778. Julian Wilamowski komornik Zakroczymski. — Krasicki.

IW^ilailOWiski herbu Grzymaa na Paukach , to pisze

Paprocki. Marcin i Kazimierz w Pockiem, Stiinisaw w ziemi

Ciechanowskiej 1697.

WWeWieU. herbu 3Idrostki^ w Krakowskiem wojewódz-

twie. Nasi autorowie Wilczków ju pod herbem Biaynia, ju
pod herbem Nowina, ju pod Mdrostki kad, a to dla podo-

biestwa tych herbów trzech : dla tego ja tu tych wszystkich

zbieram, których oni pod temi herbami rozpisali. Wilk kan-

clerz Krakowski, to jest Maopolskiej prowincyi, wedug tego,

co si mówio w pierwszym tomie, w r. 1368. u askiego i

Herburta w Statucie fol. 100. i u Januszowsk. fol. 36. Wil-
czko kasztelan Sendomierski 1356. Paprocki powiada, e za
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jeg-o czasów ci Wilczkowie kwinli, Maurycy Wilczek, który

si<^; pisa z Rzecusiia , bywa pod interreg-imm rotmistrzem na

zamku Krakowskim , za Piotra Zborowskieg^o wojewody i g-e-

Jieraa Krakowskiego. Jan brat jego bywa take rotmistrzem,

na rozkazanie Zygmunta Augusta, wywiód by rot do W^-
gier Królowy Izabelli , od której mia opatrzenie na Waradzy-
niu

,
gdzie i umar. Stanisaw trzeci ich brat rotmistrz take

pod Moskiewski^ e.\pedyey za Króla Augusta, umar pod Cza-

nikami. Katarzynie z Sieborowskieh Wilczkowy , widziaem
nag^robek wystawiony w Jangrocie pod Krakowem , z berbem

Mdrostki. Z tego rozumiem do^mu, bya Zofia Wilczkowna
ksieni klasztoru panieskiego u S. Jt^drzeja w Krakowie mówi
Baranów. Wedug* Koja. in MS. s tego herbu Wilczkowie

w ksi(/ztwie Litewskiem. Jan koniuszy W^ileski w roku 1557.

jedzi w legacyi do Moskwy od Króla Augusta. Jan Anzelm
podscdek Oszmiaski, dworzanin i trukczaszy Wadysawa IV.

pose z Wileskiego na sejm 1626. ztamtd deputatem stan
na trybuna fiskalny Wileski, Constit. fol. 6. na sejmie ele-

ctionis w r. 1632. sdziego generalnego kapturu /b/. 7. w r.

1634. komissarz do zapaty wojsku, Constit. fol. 9. by potem

starost Oszmiaskim , kasztelanem Trockim
,
jam go opuci

w pierwszym tomie dla niepewneg^o roku, ale i Cojaow. roku

którego siedzia na tem krzele , nie wyrazi : z pierwszej zony

Anny Ozibowskiej starocianki Szymaskiej byt syn jego

Alexander, 1631. w akademji Wileskiej, ten zda mi si modo
umar, z drugiej Zofji Gosiewskiej wojewodzanki Smoleskiej,

Krzysztof w r. 1652. uczc si w \\'^ilnie , wszed do grobu:

Ma.\ymilian z sejmu 1634. deputowany ad consilia bellica^

Constit. fol. A. Samuel Franciszek podstoli AVokowyski , a

potem kasztelan Smoleski 1670. synowie jego, Wadysaw,
Samuel, Krzysztof i Tomasz, jadc na nauki do szkó Lubel-

skich przez Wojen , tam powietrza zarwawszy , wszyscy po-

marli, zosta si jeszcze Pawe i Jan. Do tego domu przyzna-

wa si Wilczek, pose Cesarski na sejm Grodzieski, ten b-
dc w Litwie , wzi na swoje edukacy Wilczka kasztelanica

Miskiego. Annie W^ilczkownie z wielkiego Dbieska , zonie

Stanisawa Szeflera, widziaem nagrobek postawiony z herbem

Jastrzbiec , w Krakowie u Panny Maryi w rynku , ale to ro-

zumiem omyk miasto Biaynia, Jastrzbca pooono. N.

Adama Owsianego sdziego ziemskiej^^o Lidzkiego maonka.
^¥ilczek herbu Kozie. Dom wedug" Paprockiego

mony przed kilk set lat , o których po historykach wszy-

stkich, take i w przywilejach koronnych wzmiank znaczn
mamy. Kadzie tu Mikoaja Wilczka wojewod Sendomier-

skim w r. 1239. co niial mice z przywileju klasztornego , ale
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któreg-o klasztoru nie powiada, i owszem jakom dowodzi w pier-

wszym tomie , Pakosaw na ten czas na tern krzele siedzia.

Warcisawa sdzi Sendomierskim cice mie w roku 1364.

z ksig- ziemskicli, i dalej mówi: Tyche Wilczków potomstwo
na Szlsku, a jako tam dawno zaszli, dostatecznie wiedzie nie

mog-c , s ludzie moni w tym tam kraju i paskieg^o stanu.

Jan Ig-nacy Wilczek W^rocawskiej na Szlsku katedry kanclerz

w r. 1668. Joan. W^eyer.

Il^ilczek herbu Poraja w Ruskiem województwie,

przedtem si pisali z Boczowa, potem z Lubienia. Wilczko de

Boczów podstoli Sendomierski w r. 1343. tene sam, czy inszy

kasztelan Sdecki w r. 1359. na licie Bodzty biskupa Krako-

wskieg-o o dziesicinach , u Dugosza pod tym rokiem. Wil-
czek Naborowski podsdek Sendomierski w r. 1371. któremu

senat Polski do rozsdzenia poda niektóry punkt, z testamentu

Kazimierza Wielkiego Króla. Biel. fol. 243. Patrz co si
mówio pod herbem Poraj. Bernardyn W^ilczek arcybiskup

Lwowski, za promocy Jdrzeja Boryszowskieg^o take Poraj-

czyka, na t katedr wstpi w r. 1503. u którego potem czas

nie may, uchodzc przed Tatarsk inkursy w Ruskie kraje,

przemiszka; powróciwszy do swojej dyecezyi, do restauracyi

swojej katedry si uda, fundacy któr na wikaryów przy niej,

kanonicy uczynili, potwierdzi w r. 1513. kompaktata niektóre

midzy kapitu i magistratem Lwowskim approbowa 1514. a

gdy miasto Lwowskie w r. 1527. ogniem przypadkowym po-

gorzao , i koció katedralny teje klski nie uszed, sklepienie

tedy , dach , wie , albo na nowe stawia , albo reparowa,

dzwony insze ula, z których jednemu najwikszemu imi da
swoje Bernardyn; rezydency dla kanoników dachem pokry,

dla kaznodziei tego kocioa mieszkanie wymurowa, sadzawki

w Basiowce wystawi: fundacy wieczn uczyni, eby lampa

przed Naj. Sakramentem dzie i noc si palia. Statu srebrn
Matki Boskiej i insze w zocie, w srebrze i bogatym apparacie

ozdoby, temu kocioowi przyda, na ubogich i szpitale szczo-

dry
,
po zapat poszed prac swoich pasterskich przez lat trzy-

dzieci i siedm przecignionych w r. 1540. Scrobisz. in J^it.

Archiep. Leop. Przydaje tene autor, e ten arcybiskup kupi
dla swoich krewnych dobra Lubie, co jeeli tak jest, to mu-
siao byc jeszcze nim obj arcybiskupi godno: bo ju Der-

szaw podkomorzy Lwowski pisa si z Lubienia w roku 1497.

jakom czyta na licie Jana Albrychta Króla danym miastu

Lwowskiemu, i 1505. u ask. w Stnt. fol. 119. córka jego

bya za Rafaem Fredrem. Jan stolnik Lwowski, koo r. 1526.

jakom czyta in MS. Petricov. W roku 1576. byo wedug
Papro, czterech braci , Marcin wojski Lwowski , umar bez-
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pooniny, Mikoaj bezzenny. Jan z Balick zostawi poloni-

stko. Pawe czowiek rycerski I pobonoci wielkiej. . Jana
Lipskleg-o s<^'(lzieg-o zlemskleg-o Bezkie<^o maonka. 3Iikoaj

poowy Sosnowa i Sokoowa dziedzic , spodzi dwócb synów,
Stefana i Felicyanaj od Stefana by Mikoaj stolnik Parnawski,

od Felicyana byo dwócb synów, Stanisaw bezdzietny i Fell-

cyan, który tylko córk<* zostawi Maryannj;. Jerzy brat Miko-
aja drugiej poowy Sokoowa i Sosnowa dziedzic , mia córk
Izabell, któr wyda za Kotnickieg^o. Marcin sdzia ziemski

Halicki, poj Skarbkown.
Dominik Wilczek kapitan artylleryi koronnej nobilitowany roku

1767. — tirasicki.

WILCZEWSKI
albo ^^^SP¥^i^^% HERB,

TRZY RADA

Rada trzy od pug-a , kocami do g^óry obrócone , dwa
podle siebie na górze, jedno pod niemi we rodku, kolor w
nich elazny, pole tarczy czerwone, na bemie trzy pióra stru-

sie, tak go opisuje, Okol. tom. 3. fol. 252. i MS. o Famil.
Pruskich. Wedug Okolskiego., berb ten nadany od ksiccla
Litewskiego w expedycyi Inflantskiej , kawalerowi mcztwem
dobrze zasuonemu: Piecztuj si nim Wilczewscy von Tallen

w Prusiech : lubo z nich niektórzy juz w inszych wojewódz-
twach poosladali. N. Wilczewski pose z województwa Mal-

borsklego na^sejm 1633. ztamtd deputatem stan na trybuna
Radomski. Constit. f. 2\. Jdrzej by deputatem na trybuna
koronny 1643. Jansomi elogia. Hektor sdzia ziemski Mal-
borski, podpisa elekcy Wadysawa IV. Kazimierz syn jego,

zona Elbieta w r. 1668. w tyme roku.* Ludwik sdowy Mal-

borskl 1700. córka jego'''pos/a za Pinlsklego , Stanisaw z

Malborskiego deputat na trybuna koronny 1695. Maciej s-
dowy Malborski 1672. 3Ionim. Restd. Mariaeb. Maryanna
Wilczewska Stanisawa Kleszczyskiego maonka , siostra jej

starsza Jana Jaworskiego : brat za ich rodzony w Prusiech za
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Lubaw mia swoje dobra dziedziczne. Stanisaw Wilczewski
poborca w ziemi Wieluskiej 1613. Uniwer. Pobór. Stanisaw
podstaroci Bielski z sejmu 1690. komissarz do uspokojenia

pretensji kurfirszta Brandeburskieg-o, Constit. f. 17. N. Iwo
voto bya za Kuropatnickim , 2</o za Janem Tarem, ^tio za

Zauskim starost Rawskim. Kazimierz i Jan w województwie

Lubelskiem 1674. r. Stanisaw cbory Wizki pose na sejm

1724. Adam deputat na trybuna koronny 1723. Jan pisarz

ziemski Malborski , zona jeg-o Korycka , z tej córka Anna Teo-

fila bya za Janem Stanisawem Zaleskim Cycemberg-iem ka-

sztelanem Wizkim, starost Surazkim. Stanisaw W^ilczewski

w zakonie naszym, rektor kollegji Putuskiego 1678.

Niesiecki podawszy o familji tej poprzedni wiadomo, pouiej w
Supplemencie poprawiajc si przyda nastpujc

:

Jan Ludek (ten icb przydomek) z Wilczewa Wilczewski,

któremu zona Justyna, szeciu synów powia, pierwszego Ma-
cieja, ten w Litwie osiadszy, tame bezpotomny wszed do

grobu. Drugiego Hermanna, tego z Urszuli Konojackiej dzieci,

Stefan, Stanisaw, Szymon, Zygmunt, i Zofia. Trzeciego J-
drzeja, ten z Zofji Kruszyskiej spodzi Stanisawa, ten z G-
siorowskiej , córk Krystyn , która pierwszym zwizkiem ya
z Chodorckim , drugim z Trankwiczem. Czwartego Jakóba,

ten z Gertrudy Kobryskiej, zostawi synów Jdrzeja i Macieja,

od którego byy trzy córki , i dwóch synów, Stanisaw z Prze-

wosk, i Jakób na Czaplinie z Chryniewick bezdzietni. Pi-

tego Stanisawa, który naby dóbr Buyny wPodlaskiem. Szó-

stego Jana, ten poj Dorot Stollown dziedziczk na Gulbiu,

z tej mia dwie córki : Elbieta Gabryelowi Chestowskiemu,

Katarzyna Grochowalskiemu zalubione, i synów piciu, z tych

Teofil w zakonie S. Pawa pustelnika ycie sobie obra. Hektor

drugi syn , sdzia ziemski Malborski, tego syn Stanisaw w za-

konie naszym z Suchodolskiej zrodzony, i córka Anna \mo

voto Lewicka, 2do Mokrzecka, i bracia teje Anny drudzy, to

jest Krzysztof i Kazimierz, tego ostatniego z Oraczewskiej córka

Antonina trzy razy luby maeskie ponowia, pierwszy z Ku-

ropatnickim, drugi z Janem Tarem, trzeci z Zauskim starost

Rawskim. Maciej sdowy Malborski , trzeci syna Jana z Ger-

trudy Kissowskiej , zrodzi Michaa bezpotomnego , i Ludwika

sdowego Maborskiego , którego z Zbyszewskiej cztery córki,

Guchowska, NiewieSciska, Piniska, i Wadowska, i syn

Adam, którego z Tuchoczanki kasztelanki dzieci, Józef, Fran-

ciszek i Walentyn i córka Ewa. Stanisaw czwarty syn Jana,

len z Ewy Szumowskiej , zostawi córk Ann \mo Trebni-

cow , 2do Orowsk , ^tio Gaeck , i synów trzech , Wady-
sawa sterilem , Jana z Sielsk slerilem , Zygmunta, ten z O-
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tarzewskiej zrodzi Józefa, które<»o z Jawoszowny by syn Piotr,

i córka Wiktorya Rostkowska cliorzyna omyska. jAdaiii

pi«lly syn Jana, z Ann Rywockjj spodzi córki dwie, Katarzyn
Szymborsk. , a potem Siekluek, i Ann Sielsk, synów zasS

trzecli , Wadysawa bezpolomnei;o , Jana pisarza ziemskie<»(

Malborskicfj^o, od którego z Koryckiej córka Anna Teofia wy-
dana za Jana Stanisawa Zuleskie«;;o Cyceniberg-a kasztelana

Wizkie<;o , / którym czterech synów miaa, Józefa w zakonie

Scholarum Piarum, Jana kasztelana Wizkieg-o, Marcina stol-

nika INurskiego , i Kazimierza Zaleskich. Stanisaw ti'/eci svn

z Rywockiej, temu llozyuszowna powia dwie córki, Lukrecy.j

Jana Jaworskiego, ^lary Syblll Stanisawa Kleszczyskiego

maonki, i synów dwóch, Alexandra z Mock .y/crz/ey/i, 1

Stanisawa, ten najpi*zód z Grajewsk podkomorzank Wizk,
spodzi Antoniego podstoleg'o Bielskiego, zona jego take Gra-

jewska, potem z Zofi Jaruzelsk chorzank Bielsk, dzieci

jego te zostay , Anna Piotrowlczowna starocina Rajgrodzka,

Katarzyna Rakowska, i Teresa, Józef chory Wizki, puko-
wnik, Jan, Franciszek I Wacaw.
W r. 1778. Józef Wilczewski kasztelan Podlaski. — Brat jego

genera adjutant królewski : z sióstr jedoa za Kruzereni , druga za

Bkowskiiu chorym Malborskim. — Franciszek podkomorzy
Wizki. — Wacaw stolnik Wizki. — Walenty sdzia ziemski

Malborski. — Krasicki.

IfTilczko^iYiski herbu Jelita^ w Krakowskiem woje-

wództwie
,
jedenze dom z JLukomskleml , ale po wsi AYIlczko-

wlcach nazwisko odmienili. Wadysaw Wilczkowski starosta

\yizki I Zwlnlogrodzkl, którego mztwo, I miock u ojczynie

zapisaa z pochwa Iionstytucya lG62.yb/. 27. ten we wszy-

stkich za Jana Kazimierza Króla kampaniach , nie tylko e do-

brego onierza, ale I wodza na sobie urzd wypeni, regimen-
tarzem na Ukrainie wojskom naszym prezydujc w roku 1661.
wiele kosztów podj pod t funkcy; wprawdziec mu je nad-
gradzajc Król Kazimierz, starostwo Owruckie konferowa, ale

on dobrowolnie si z niego wyzu dla^ publicznego pokoju,
przeto na dobrach Oomla, Bortutyn, Zuków, Zukowek, Ka-
mlonobród, Czujnów/?/* Emphiteuticum na pitnacie lat po
mierci jego sukcessorom pozwolia. Pod Podhajcami i |)od

Chocimem take sia mnie dokazywa w oczach Jana 111.

Krzysztof czenik Drohicki i Franciszek 1697.

^Vilezo^órski herbu Montelupi. Sebaslyan 3Ionle-

lupi dc Mar Wilczogórski szlachcic FlorcntskI , Zygmuntowi
Augustowi, Henrykowi, Stefanowi Batoremu, Zygmuntowi 111.

Królom Polskim dobrze zasuony, do indygenalu w Polszcz
od tego Zygmunta 111. przypuszczony, przeywszy lat 8^i.
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przeniós si na wieczno w r. 1610. po^rzebiony u Panny

3Iaryi jw Krakowskiem rynku. Waleryana tame nagrobek

zmareg-o w roku 1613. musia to byc brat Sebastyana, z nim

oraz do tej^oz indygenatu przyjty, ten 00. Bonifratellów z

Woch do Krakowa sprowadzi 1609. Kamienic im swoje na

klasztor i na infirmary odda, i jamunami opatrywa. Cio-

snow. w yciu S. Jana Boego. Waleryan syn Waleryana,

biskup Margaryteski, suffrag-an Kujawski, archidyakon ucki,
proboszcz PaczanowskI 1645. Walentyn 1634. z Kazanowskiej

Adama stolnika koronnego siostry urodzony. N. bya za Ba-

liskim.

Wilczopolski herbu Nieczuja^ w Lubelskiem woje-

wództwie. N. Wilczopolski mz wojenny, pod Starzcem w
okazyl z Kozakami ranny w r. 1638. Okol. Diar. Stanisaw

kanonik W^ileski osobllwszy dobrodziej koUegium naszego

Wileskiego. Kojaow. in MS. N. mia za sob Katarzyn

Potnick, z tej byy córki dwie, Maryanna za W^ojciechem

Rychalskim, Anastazya za Kazimierzem Marzkowskim. N. po-

j Joann Stpkowsk, z tej si zostay dwie córki, Anna
Dedyska i Franciszka. ZoRa Piotra aszcz Tuczampskiego,

N. Jana Krasuskiego, maonki. N. stolnika Czerniechowskle-

go , W^Iktorya Hummowa. N. Anna Dedyska , maonki.
Alexander chorv W^izki, mia syna podczaszego Owruckiego

w województwie W^oyskiem , I córek dwie, z tych Judyta

bya za Konopackim podstolim Trbowolskim , druga Angela

za Adamem Wasilewskim, pisarzem Krzemienieckim. N. Wil-

czopolski Prandota Pszczóka czenik Parnawski 1674.

N. Wilczopolska ya z Czernlechowskim w województwie Kijo-

wskiem. — R. 1778. Tadeusz podczaszy ucki. — Przypisy

Krasickiego.

\¥l\ew,ow^\L\^ w Wieluskiej ziemi.

lli¥^ilczyiisk.i herbu Poraj ^ w Kujawskiem wojewódz-

twie. Lewin W^Ilczyski zgin przy dobywaniu zamku Jasle-

niecklego pod Krzyakami- Cromer lib. 20. Biel. fol. 344.

Bartomiej W^ilczysklm chwalebny, Jdrzej biskup Teodo-

zyeski , suffragan Gnienieski, opat Mogileski w Wielkiej-

Polszcze 1620. r. przedtem za by kanonikiem Krakowskim,

siostra jego rodzona posza za Markowskiego. N. Fellcyana

Bardzklego , Barbara Antoniego Koczorowskiego. N. Seba-

styana Czapskiego kasztelana Chemiskiego, maonki. Sta-

nisaw poj Jadwig Bieleck, która po jego mierci ponowia
luby maeskie z Janem Malinowskim : Kazimierz pukownik
królewski, córka jego Anna za Antonim Bieliskim.

R. 1778. N. Wilczyski regent ziemski Witebski. — Szymon
Wilczyski nobilitowany r. 1767. — Krasicki.
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^Y^ilga herbu Bocza , w Rawsklein województwie i

Ruskiem. Aduin Wilg-a za czasów Paprockiego. Mikoaj w
zasug-ach swoich wziwszy od Zygmunta Augusta Króla staro-

stwo Ostrockie *) , osiad w Mazowieckiem
,
pisa si(; z Ci-

gnowa, mia za sob Ann<; Ilowsk Alexandra wojewody Po-
ckiego córk, z niej spodzi kilka córek, i syna Jdrzeja, ten

w wojsku ksizcia elektora Brandeburskiego od wojenny
dugim lat przecigiem prowadzi, wzi w nagrod znaczn
szar ofticyersk : Anna Danowska , syna mu jednego powia
Kaspra, ten take w obozie rycerskiej sawy szukajc, puko-
wnikiem urós, a z Estery 31ajerowny, zostawi krom inszych

synów, Fabiana Franciszka, który torem idc przodków swoich

w cudzoziemskich marsowych kampaniach lata swoje polero-

wa, a za Króla Jana III. i Augusta w rónych okazyach m-
nie stawajc , zasuy sobie pukownikostwo

,
podkomorzym

go potem Derpskim wyniosa aska królewska, a i generaem
majorem ; zczy si doywotnie z Teofil Jaruzelsk podsto-

lank Podlask, herbu Slepowron, z której ma trzech synów,
Felixa, Wojciecha, Ludwika i kilka córek. Drudzy si pisz
z Gorzymierza , z których Balcer przeniós si z Rawskiego na

Woy , mia za sob Korbutowne sdziank ziemsk Chem-
sk, z któr spodzi Krzysztofa, ten z Chrzstowskiej Adama
ma rycerskiego , trzyma wielkie dobra od ksit Zasa-
wsklch, a w Lipowcu dziedzictwie ich, fundowa 00. Domi-
nikanów koo r. 1645. Okol. Russ. Flor. fol. 57. ona jego
Domajewska, z której by syn Balcer pamitny kawaler pod
czas Tureckiej wojny za panowania Jana III. Króla, mia swoje
pancern chorgiew, i kilka lekkich, zalubiwszy sobie Lasko-
wn starociank Dymirsk , z niej spodzi trzy córki

, jedna

ya z Kazimierzem Jeowickim starost TJlanickim , druga z

Pruszyskim czenikiem Owruckim , trzecia z Humlenieckim
podstolim Latyczowskim , i synów dwóch, Krzysztofa czenika
Bracawskiego , i Remiglana podstolego ytomierskiego poru-

cznika pancernego, ona jego Kurdwanowska.

Fabian Franciszek Wilga genera w wojsku koronnem (jak wy-
ej) , z Jaruzalskiej spodzone córki rozposay , wydawszy jedn
za Trzciskiego kasztelana Rawskiego — drug za Karczewskiego
kasztelana Konarskiego (czyckiego) — trzeci za Olizara. —

*) Pod r. 1555. Górnicki w dziejach swoich o Wildze starocie

Ostrockim czyni wzmiank: ,, Rycho potem wyprawia Królowa
Bona Wilg starost Ostrockiego z wozy skarbowemi , naoo-
nemi srebrem , zotem i drogiemi klejnoty , których wozów byo
24. — Wilga gdziekolwiek przyjecha dawa zna

,
gdzie jeno

gród albo zamek by, jako wielkie skarby z Korony wiezie, a tak

eby go cbamowAno , a on si da chamowa." — Przyp. Kras.

Tom IX. 22
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Syn jego Ludwik starosta Grabowiecki mia za sob Polock
córk generaa wojsk koronnych, synowca prymasa — tene pó-

niej r. 1784. wojewoda Czerniechowski. — Krasicki.

^^'^ilk.ailiec ^ w powiecie Lidzkim. Jan Eliasz Wilka-

nlec potlstarocl LIdzkI
,
podpisa elekcy Jana Kazimierza z

Wileskiego. Wadysaw za Jana III.

Herb ich podkowa na wierzchu której krzy , spodem Wilcza gowa.
— Kazimierz Józef Wilkaniec stolnik Lidzki z Ih-yszpinowtiy

spodzi Józefa Kazimierza, ten z Mlickiej miat córk wy-
dan za liadyuskiego. — Kazimierz Józef z Litwy przyby-

wszy w Warmji osiad i naby wie Prejlow któr potem syn

jego Józef Kazimierz trzyma. — Siostra jego za Gsioro-

wskim dziedzicem na Lezeynach \f Warmji. — R. 1778. To-
masz Wilkaniec sdzia grodzki i ziemski Lidzki. — Krasicki-

IkW^ilkailoiYSki herbu Lis , w ziemi Wyszogrodzkiej.

Mikoaj Wllkanowski w Prusiech pod Puckiem wlelkleg-o mc-
ztwa dowody dawszy, midzy Inszemi od Króla Kazimierza Ja-

g-iellonowlcza by regallzowany w Toruniu , o czem Kromer
Ub. 28. umar sterilis , o nim pisze MS. Histor, Posselii ie

z Nawojem Kostkowa Dziadowa pod Krzyakami dosta. Adam
brat jeg"0 rodzony pamitny rotmistrz, o którym Kromer 1. 26.

krwawych jego prac dla ojczyzny w rónych okazyach podj-

tych wysug;a, duj^o w tym domu trwaa, puci mu albowiem

Król Kazimierz Miasto Nldburg^z przylegociaml, Nowe Miasto

i starostwo Bratyaiiskle, które potem dobra przez ony po Zbi-

gniewie Wikanowskim, przeszy w dom Dziayskich. Ka-
dzie o tych donacyach ucinki przywilejów Kazimierzowskich

Papro, o herb. Spodzi ten Adam córk Zblg-niew, czy jak

l zowie pod herbem Jastrzbiec tene Papro. Katarzyn,

która wydana za Pomciborza Dzierzg-owskiego kasztelana Cie-

chanowskiego , i synów piciu. 1. Mikoaj archidyakon Do-

brzyski, Pocki, Warszawski kanonik, sekretarz Króla Ale-

xandra, administrator biskupstwa Pockiego, pod niebytno
Erazma Cioka, legacy od Alexandra Króla w Rzymie spra-

wujcego , by czowiek mdry i uczony tamtych czasów.

2. Adam zakonu . Franciszka de Observantia ^ ten na rzece

Radonlcy, uton. 3. Maciej zszed bezpotomnie. 4. Zbigniew,

wzi dzia na Bratyanie I na czci dóbr ojczystych, temu e
Wlecwiska herbu Prus kasztelanka Pocka, tylko jedne córk
powia , Jana Dziaysklego wojewody Chemiskiego ma-
onk, dla tego Bratyan z ni, i insze dobra, w Inszy si dom
dosta. 5. Krzczon któremu si dosta dzia w Mazowszu , ten

z Duniewsk Zawiszank kasztelana Pockiego I starosty Wy-
szogrodzkiego córk, zostawi córek dwie, Ann Lachowsk
wojsk Liwsk, i Dorot Franciszka kowsklego maonk,
syna za jednego Atiiima , najprzód kasztelana Wyszogrodzkie-
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g-o 1548. r. jakom czyta na licie Aug^usta I. danym Miastu
Lwowsk. potem kasztelana Wizkiego, na koniec Pockieg-o i

starosty Ciechanowskieg-o 1563. Constit. Jol. 66. ofiarowano

mu byo i województwo Pockie po ^JmiercI Alexan(lra Iowskie-

g-o, i Mazowieckie po zejciu Dzierzgowskiego, aie ich przyj
niechcia: bywa posem na sejmv, i assessorem na sdacii kró-

lewskich
,
pod czas sejmu. Hmita wojewoda Krakowski i mar-

szaek wielki koronny, znaj.jc godno jego do spraw wielkich,

odjedzaji-^c w pilnych sprawach ojczyzny z sejmu , urzd mu
marszakowski zleca, i lask oddayya, za konsensem króle-

wskim. Bon Królow matk Króla Augusta
,
gdy do Woch

odjedaa, odprowadza ua Szlsk, i tam j zegna. Zczy
si by doywotnie z Jadwig Sobock herbu Doliwa, Tomasza
sdziego czyckiego córk, ta mu powia córek sze, Elbiet
Ciemniewsk, Agnieszk Okkuniow, Piekarsk, Ann Koso-

budzk, Katarzyn Dybowsk, Jadwig Cieciersk, Dorot
Szymakowsk. Synów za dwóch. Pierwszy W^ojciech , naj-

przód podkomorzy Pocki, z sejmu 1567. komissarz do dystry-

buty pieninej na wojsko, Constit. fol. 147. w r. 1590. ju
kasztelan Pocki , deputat z sejmu do kwarty Rawskiej, Const.

fol. 575. na koniec wojewoda Rawski w rónych poselskich

funkcyach Królom I rycerstyyu miy, tak dalece, e pod inter-

regnum Wyszogrodzka szlachta, e na ten czas kasztelana nie

mieli swego, jego sobie za kasztelana obrali, wprawdzie go

Król Stefan chcia potem na niej utrzyma, ale si on z niej

wyama, z Jadwigi Maciejowskiej herbu Cioek wojewodzanki

Lubelskiej , raczej mia mówi Paprocki kasztelanki , bo Ma-
ciejowskiego wojewody Lubelskiego adnego po te czasy nie

byo, zostawi synów trzech. Piotra w zakonie Soc. Jesu, ten

Rawskie kollegium na pocztkach swoich przez lat sze z ukon-

tentowaniem tak domowych jako i obcych rzdzi, z Filipem

potem >Vouckim kasztelanem Rayyskim wybra si na obozow
pod Chocim missy

,
gdzie pracami zwtlony , i niewczasami

wojennemi ,
poszed na pokój wieczny w roku 1621. Mikoaja

czenika Wyszogrodzkiego , i Stanisawa, zda mi si on ka-

sztelanem byt Wyszogrodzkim 1632. Constit. Jol. 22. mia za

sob Koniecpolsk, pozosta wdow po Widawskim , z któr
spodzi synów czterech, Kazimierza, od którego zostao po-

tomstwo , Mikoaja, ten z Gomoliósk mia córki dwie, jedna

z nich Walewska, ale sterilis n druga Sarnowska choryna
czycka, Zbigniewa i Wojciecha stcriles. Mikoaj drugi syn

Adama kasztelana Pockiego pose na sejm 1589. r. podpisa

tranzakcy Bdzisk. M by siy wielkiej, z Katarzyn widze-

wsk chorank Pock zostawi syna Wojciecha , i córek ti^zy.

Adam podkomorzy Wyszogrodzki i Piotr 1632. IV. podctasiy



540 irUki—Wilkostowski.

Rawski mia za sob Zofi Zapolska podkomorzank Sieradzk,

iya jeszcze 1699. N. Konslancy Niszczyck. Alcxander w wo-

jewództwie czyckiem 1()74. N. bya za Tarnowskim Roli-

czem. Niektórzy si z nich do Litwy do Brzecianskiego woje-

wództwa wynieli. Adam mia za sob Zofi 3Iinock, wdow
do Lubomirskim i Sadkowskim. N. bya za Janem Sczawió-

skim kaszlelanicem czyckim.
R, 1778. Franciszek Wilkanowski sdzia ziemski czycki. —

R. 1788. Onufry owczy czycki. — nrasicki,

Iri^ilki /lerb czy liiszki.

^W^illOCKi /tei^/ju iSieczuja^ w Krakowskiem wojewódz-

twie. Stanisaw, Krzysztof i Jan Wilkoccy mcze rycerscy , z

których ostatni mia za sob Jadwig-c Czern. Adam z Ann
Kuczkowsk zy sterilis, siostry jego byy, Anna za Krzyszto-

fem Stradomskim w Nakle, druga Zofia za Stanisawem Misio-

wskim z Wielkiej Silnicy, porodzia ich Gliska : to Baranów.

który tez przydaje , ze juz zszed ten dom. Wilkocka bya za

Danielem Mrozowickim. Marcin poj Romiszowsk.

"WillOleTricaK herbu Kot mors/a. Wojsznar Wilko-

lewicz, jeden z Panów Litewskich ten herb na siebie i na suk-

cessorów swoich przyj w Hrodlu przy unji Litwy z Koron.
Wilkoowicz Dazbóg z Miskiem województwem podpisa elek-

cj Wadysawa IV.

IfcW^ilLOliski herbti Odrowi. Teresa z Wilkonic bya

za Marcinem Kochaskim. Micha Wilkoski stolnik Podolski,

porucznik Suszki marszaka Litewskiego przez 30. lat w obozie

na saw rycersk zapracowa, osobliwie jednak pod Wiedniem

1083. Alexander Wilkoski. Jakób mia za sob Zofi Pta-

szkowsk wdow po Krzysztofie Trembeckim. Wojciech 1638.

ActaSandec. Alexander miecznik Owicimski deputat na try-

bunat koronny 1738. roku. Franciszek kasztelan Krzywiski

temi czasy.

lH^illOStovi'Ski herbu Pomian^ w województwie Brze-

skiem Kujawskiem. Kasper W^ilkostowski poborca w Inowro-

cawskiem 1603. Constit. fol. 821. N. stolnik Brzeski Kuja-

wski, pose na sejm 1611. Consfitut. fol. 36. Swentosaw z

sejmu 1629. stan deputatem na trybuna Radomski. Const.

fol. 7. Stefan kanonik Kujawski, proboszcz Owicimski, ple-

ban Osiecki, sekretarz królewski, fundacyi przyczyni do otarza

. Mikoaja, co pozna<5 z nagrobku jeo^o w kociele Kujawskim,

który sobie jeszcze za ywota w r. 1636. postawi. Starotuol.

in Monum. Daniel, in Praepos. Fladisl. Jan Jarand z Grabie

Wilkostowski z Barbary Supskiej spodzi syna Swentosawa

chorego Inowrocawskiego sterilem^ i trzy córki, Katarzyn

Swentosawa z Zbozy Radojewskiego maonk. N. Jana To-
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mickicg-o, Lud\vill<; B legwan owskieg-o. ]N. podwojewodzy Brze-

ski Kujawski 1700. Stanisaw wstpiwszy do zakonu Societatis,

w nim si<^ szczególniej w pokory aktach wiczy, umar w Po-

sonium w prowincyi Austryackiej w roku 1655. w której lez

witobliwe cae ycie przepdzi. Adam 1032.

'%Vilko!$zewi»ki herbu Jelita, z Wilkoszewy w wo-
jewództwie Sieradzkiem. N. Wilkoszewska bya za Janem Ko-

zierowskim. Stanisaw Acta Sandec. 1641. N. bya za Anzel-

mem Pikarskim podscdkiem Rawskim.

^^ilkotarski ^ w Poznaskiem województwie. Jakób

z Wilczeg^o targu Wilkotarski
,

pisarz grodzki Wschowski , z

sejmu 1678. komissarz do granic od margrabstwa, Constitut.

fol. 13. w roku 1683. surrogat Wschowski
,
pose na sejm,

ztamtd deputatem stan do kwarty, ConstU. fol. 10. a 1685.

komissarz do hiberny, Constit. f. 6. Samuel temi czasy, mia
za sob Alexandr Czyowsk , i z niej potomstwo : Seweryna,

Antonieg-o, Pawa, i córk Maryann.
\l^ilko^vicki Topor patrz Trepka^ z których nie-

którzy od dóbr Wilkowicka tak si przezwali.

W r. 1778. Jan Wilkowicki podkomorzy Grodzieski. — Krasicki.

11^iBkoivski herbu Gryf, w Poznaskiem wojewódz-

twie. Nakiel. w swojej Miechów, powiada , ze te trzy domy :

Studzieskich, Ujejskich, i Wilkowskich , id od Jana herbu

Gryf kasztelana Krakowskiego. N. W Ilkowski rotmistrz i dwo-

rzanin Króla Zygmunta Augusta, mia za sob Dzierzanowsk.

N. bya za Stanisawem Papiezkim. Balcer kanclerz Gnie-

nieski, archidyakon Poznaski i suffragan 1728. proboszcz

Piotrkowski.

^Vilkoiiv$ki herbu Grzymaa.^ zda mi si jednej dziel-

nicy z Kazanowskicmi. Adam Wilkowski podkomorzy Socha-

czewski, tego herbu, z Ann Stamirowsk herbu Pókozic, zy
bezpotomnie, posowa na sejm 1724. umar 1738. zona jego

druga Molska herbu Nacz.
1Wilkoivski herbu Jelita , w Sieradzkiem wojewódz-

twie, tak go pisz nasi autorowie, niewlemze, czy nie raczejby

mieli mówi WllkoszewskI
,
jako masz wyej.

1^% ilkoiiski herbu Kotwicz , w Wielkiej - Polszcz.

Papro, o herb. fol. 707. pisze, e Bartomieja Romera po-

tomkowie, kupiwszy dobra Wilkowice, od nich si nazwali

Wilkowskiemi. Slanisaw z Wielkiego Pogo/.ewa Wilkowski,

na przywileju kollegiaty owickiej 1523.

^Vilkoivski herbu Nacz, w Sieradzkiem wojewódz-

twie. j\. Wilkowski mia za sob Zofi Tomick herbu Drya.

^l^ilkoiYSki herbu Pobog, w Ruskiem województwie.

Z tych Jan Wilkowski rotmistrz królewski w Barze zoony,
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dnia ostatecznego czeka. PaprocAt w swojej Panoszy Wilko-

wsklcli lierbu Lubicz kadzie , ale to zda mi si jedniz i z po-

dobiestwa tycb dwóch herbów, Magdalena bya za Jerzym

Kruszyskim rotmistrzem.

^^ilkoiYSki herbu Pornj\ z Polski niektórzy si z nich

wynieli do ksiztwa Litewskie^^o , i w Brzeciaskiem woje-

wództwie koo Wysokieg^o osiedli. Z tych by N. Wilkowski

mz wojenny, któreg-o w r. 1655. Moskwa na Homlu w nie-

wol wzia, tame z rany wyniesionej umar. Kojal. in MS.
l^l^ilkowski herbu Rawicz^ wwojewództwieRawsklem.

Jan Wilkowski podczaszy Gostyski, mia za sob Ann Sza-

mowsk, córk Stanisawa, z tej zostawi dwie córki, Maryann
i Rozali. Alexander regent kancellaryl grodzkiej Rawskiej , i

Zbony, podpisa elekcy Jana III. w Rawskiem. Pisz si z

Wilkowic.

IkW^ilkoi^ski herbu Slepowron , w Podlaskiem woje-

wództwie. Tomasz Wilkowski chory Mlelnicki , I z synem

swoim Kazimierzem podpisa elekcy Jana III. Króla, w ziemi

Mielnickiej , ale i w Brzeciaskiem województwie tene. Wa-
wrzeniec za w ziemi W^yszogrodzkiej.

^^ilkozi^ w Trockiem województwie. Piotr Wilko-

zid z sejmu 1581. poborca w Trockiem. Constit. fol. 394.

^Y^ilkszycki ^ w Sieradzkiem województwie. N. Wil-

kszycka Adama Leszczyskiego maonka. Maciej umar w za-

konie naszym. N. Wilkszycki proboszcz Piotrkowski kanonik

Gnienieski, a potem prezydent trybunau, i suffragan Gnie-

nieski.
R. 1778. Ignacy Wilkszycki czenik Orowski. — Krasicki.

^l¥iIslLi herbu Pókozic^ w Rawskiem województwie.

S te Wilce z których si oni pisz, cztery mile od Rawy. Jan

Wilski podkomorzy Czerski pose na sejm 1607. zkd nazna-

czony do lustracyi dóbr królewskich w Wielkiej - Polszcz.

Conslit. fol. 841. W^aleryan poborca w Czerskiem 1620. Mi-

koaj z Wilska dworzanin królewski 1648. Krzysztof officya

Podlaski, kanonik ucki, proboszcz w Biay dziedzictwie ksit
Radziwiów , fundowa tame akademi i z Krakowa sprowa-

dzi do niej professorów: grammatyki, poetyki, retoryki, dya-

lektyki, i filozofji w r. 1633. N. mia za sob Czarysk. Ale-

xander w ksiczt\vie Litewskiem 1648. r. Jan z modszych lal

swoich wojenn traktowa w Inflanciech , Moskwie i Woo-
szecli za buawy Zamojskiego

;
potem chcc P. Bogu dosko-

nalej suy- , wprasza si do zakonu naszego , ale e mu po-

desze ju lala wstpu do niego broniy, prosi si eby przy-

najmniej midzy naszymi yd mu pozwolono, co i otrzyma:
fortun tedy swoje w roku 1613. nowicyatowi naszemu Krako-
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wskiemu, to jest wie Kemploki , i dwie czci we wsi Strze-

gowie nazwanej zapisawszy, wszystek si wyla na sub Bo-

sk, w pitki tedy nic nie jedzc ani pijc, ciao swoje co-

dziennemi dyscyplinarni trapic, w ustawicznej z Bogiem kon-

wersacyi zostajc wszystkich i najniniejszyci nowicyuszów sza-

nujc, dwa razy w tydzie do stou Paskieg-o przystpujc,
niebo sobie skarbi, dokd si wybra w r. 1629. wieku sweg^o

omdziesiteo^o pileg-o , midzy naszeini lat szesnacie z wiel-

kiem zbudowaniem przeywszy. Histor. Dom. Prohat. Crac.

Synowiec jeg-o Jdrzej. Krzysztof kanonik Chemski, deputat

ua trybuna koronny 1694. S i W ildzki na Wildze w ziemi

Liwskiej, z których Stanisaw 1674.

^Vil%yiisk.i herbu Prosn , w Ruskiem województwie.

Tomasz Wilyilski rotmistrz za Zygmunta I. Króla, tene w
cudzoziemskiem wojsku od prowadzi , Król ten nie kaza a-
dnej jeg-o sprawy sdzie, pókiby do ojczyzny nie powróci, o

czem czytaem list tego Króla in MS. Pelricov. Elbieta J-
drzeja Fredra wojskiego Przemyskiego maonka. Jan sekre-

tarz królewski, dobra jego w Krakowskiem byy. Górna Gar-

lica, mila od Krakowa. Baranów. Kasper z sejmu 1633. r.

komissarz do granic od Wgier. Constit. fol. 31. Niektórzy

z nich w Smolenszczyznie osiedli, z których Waleryan sdzia
ziemski Smoleski, poleg pod Smoleskiem. Kojaow. inMS.
Anna Wielyska bya za Janem Wadysawem Smogorze-
wskim podsdkiem W^olkowyskim.

Il^iejko czy Wilejko^ w województwie W^ile-
skiem. Stanisaw Wiejko stranik W^ileski 1700.

\l'iiiiarski herbu Trby trzy y w Ruskiem wojewódz-
twie, pisali si z Gorzejowa. Kwitnli z nich niektórzy w Mo-
rawie, pisz si z Krzyszowa, i trzech trb w herbie zaywaj,
których przodek wedug Papro, in Stromat. z Polski wyniós
si byt do Moskiewskiej ziemi. Bogumia Winiarska starsz

rzdzia klasztor Panien Bernardynek w Krakowie u S. Agnie-

szki 1611. Krzysztof na Gorzejowie W^iniarski czenik Bielski,

komornik Pilznieski , mia za sob Lisowsk. N. Elbiet
Kosowsk.

^^'^illia^SZ* Kazimierz Winiasz mia za sob Helen
Potnick.

^¥iukler. Baej Winkler w r. 1641. za Króla Wa-
dysawa IV. wyjecha z Austryi do Polski z Ostrorog-iem woje-

wodziceni Poznaskim, ten oeniwszy si z Wierzejsk w W^iel-

kiej-Polszcze , spodzi z niej czterech synów, którzy funkcye

skarbu koronnego na sobie piastowali , otrzymali potem indy-

genat na sejmie Grodzieskim w r. 1726. Dominik W^inkler

przez wiele lal pisarz najwyszy skarbu koronnego, synowica
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jeg-o bya za Zaleskim podczaszym Podlaskim
,
pukownikiem

wojsk koronnych. Marcin mia aobn oracy na pogrzebie

Ludwiki Królowy 1667. Zalusk. tom. l.fol. 5.

fVielqdek w heraldi/ce przeznacza im herb Wilczewski , albo Trsy

radia., i dodaje: Bonawentura Winkler podkomorzy Halicki,

syn Macieja, i Maryanny Koreckie]\ oraz Micha brat jego

umar sterilis , Maryanna za Janem Borowskim , z którym ma po-

tomstwo Józefa Borowskiego stolnika Grabowieckiego i córk Tekl
za Puchalskim, Anna za Boczarskim z którym ma potomstwo. —M ten staropolskiej cnoty, w przyjani miy, w obywatelstwie

szacowny w usugach publicznych, i w obowizkach urzdowania

na funkcyach pilny , i wiernie dopeniajcy. Z maonk swoj,
Katarzyn Rybsk herbu Grzymaa majcy possessye w wojewódz-

twie Sendomierskiem. — To Wicldek.

^l^illko hcj^bu Stoobot^ patrz IStoollot^ w woje-

wództwie Woyskiem.
Willliiclki herbu Sas, w Ruskiem województwie. Jan

z Winnicy chory Lwowski w r. 1436. podpisa pokój Brze-

ski, u askiego JoL 140. N. bya za Antonim Borzckim s-
dzi ziemskim Przemyskim , N. za Baowskim podczaszym

Podolskim. Stefan z sejmu 1670. komissarz do g-ranic od W-
gier. Constit. fol. 27. Gabryel podstoli Zydaczewski, z sejmu

1690. do teje funkcyi naznaczony. Constit. J. 18. Innocenty

wadyka Przemyskl , Jan wadyka Przemyskl , Jerzy metro-

polita Ruski i wadyka Przemyskl.

N. Winnicki z Soltykoivny kasztelanki Sendomierskiej córk jedyne

Józef wyda za Rozwadowskiego kasztelana Halickiego, po któ-

rego mierci ponowia luby z Michaem Humnickim. — Przypisy

Krasickiego.

\¥wvk^^\ herbu Lubicz, w Grodzieskim powiecie, ale

z t rónic , e gwiazdy miasto krzya we rodku podkowy

zaywaj. Kojalow. in MS. Józef WIriskI w powiecie Gro-

dzieskim , Konstantyn w województwie Podlaskiem, podpisali

elekcy Jana IIL Króla.

l^iosilft* Teodor W^Iosna owczy Króla Jagie, kom-

mend od niego majc, nad Witebskim traktem, koo r. 1392.

od widrygiea ksicia zabity, albo jak Stryjkowski f. 503.

mówi , z murów zamku Witebskiego zepchnity.

^Wiotesfc-i herbu Rola , widziaem Ich z tym herbem,

w Kujawsklem województwie.

IW^iroi^sfe.! ^ w Nowogrodzkiem województwie, Maciej

Wirowski podpisa elekcy Jana IIL Króla.

^Wirszyo. Jan Wirszyo w ksiztwie Zmudzkiem w
roku 1621.

Wisij^ierd herbu Lubicz , w Kowieskim powiecie,

Kojnow. in MS. Daniel Wlzgierd w ksiztwie Zmudzkiem.
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UWi^lniirslkl /terbu atoicz, w kociele Ppzemyskim na

nagrobku widziaem ten herb. Marcin Wisimirski w ksicztwie

mudzkiem w r. 1621.

Wisocki herbu Sas ^ w ziemi Przemyskiej , N. Wi-
socki mia za sob Katarzyno Kobielsk herbu Jelita, N. Ann
Bukowsk , N. bya za Janem Ustrzyckim , Eliasz stolnik y-
tomierski , min za sob Drohojewsk stolnikown Bielsk.
Tomasz Wisocki r. 1778. pods^^dek Bracawski. — Krasicki.

^¥^isoilcll herbu Odyniec, w ksi(;ztwie Litewskiem.

Jakób Wisouch podscdek Orszaiiski 1648. r. Ludwik pisarz

ziemski Orszaski. Stanisaw w powiecie Drohickim. Jan mia
za sob Pociejown. N. skarbnik Witebski. Jan w ziemi War-
szawskiej 1674. Franciszekm rycerski.

Zenon Wisouch r. 1778. podstoli Brzesko-Litewski, roku 1788.

podkomorzy. — Krasicki.

W^illieiYSki herbu Ramult^ ale z t odmian, to jest,

pi róz byc powinno w pasie na ukos idcym, a na hemie nad

koron , róa z korzonkiem i czterema listkami : tak go opisuje

MS. o Familiach Pruskich. Tym si herbem piecztuj Wi-
niewscy w Prusiech , i w ziemi Przemyskiej, z których jeden

by regentem Przemvskim , siostra jego Katarzyna \f zakonie

. Benedykta 1692.'

Dyonizy Winiewski r. 1778. komornik ziemski ucki. — Kracki.

WINIOWIE
CHICH Ks.

HERB.

Ksiyc powinien by(5 obiema rogami na dó obrócony,
barkiem za do góry, w porodku jego gwiazda o szeciu pro-

mieniach, na barku jego stoi krzy ale troisty, to jest jeden na
prostej linji , dwa poprzek, jeden z jednego boku, drugi z

drugiego, w polu czerwonem, na hemie ksica mitra, tak

go opisuj: Papro, w Gniazdzie fol. 1147. O herb.f. 649.
Okol. tom. \. fol. 524. Kojaow. in MS. Tym si herbem
piecztuj ksita W'iniowieccy , Zbarazcy, Poryccy i Wo-
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ronieccy, przecie nie jednakowo wszyscy tego herbu zay-
wali: bo Bielski powiadano/. 521. ze tarcza herbu ich, na

cztery cz<;}5cl powinna hyc przedzielona, w pierwszej czci od
praweg-o boku tarczy, Pogoni Litewska zwyczajna: w drugiej

na lewym boku ksiyc bez gwiazdy
,
jaki si wyej opisa,

krzy na nim stoi tylko pojedynkowy : niej pod Pogoni w trze-

ciej linji taki ksiyc, pod ksiycem za w czwartej linjl Po-
goni Litewska

,
jako i Kojaeivicz in MS. wiadczy, e wi-

dzia herb Zbarazkich, w którym tylko pó cyrkuu byo, a nie

ksiyc, a na nim krzy zwyczajny. Ze Pogoni Litewskiej w
herbie przedtem zaywali, jest u mnie pewna: bo ze krwi ksit
Litewskich swój dukt prowadz, jako niej obaczysz ; kiedy je-

dnak , i z jakiej okazyi, ksiyc sobie z gwiazd i z krzyem
przywaszczyli za wasny domów tych ksicych zaszczyt, a-
den nie pisze; wprawdzlec 0/(o/*^7* namienia, e Korybut ro-

dzony brat Wadysawa Jagie Króla Polskiego , pierwszy

Pogoni z herbu swego rugowa, a na to miejsce Ora Pol-

skiego wyniós, ale tego adnym autorem sawniejszym nie po-

piera, cho bymy jednak i tego pozwolili Okolskiemu, jeszcze

jednak nie mamy adnej wiadomoci , zkd i od kogo ksiyc
i gwiazda w herbie tym zajaniay, które wedug Okolskiego

na piersiach ora skadali. Ale i to pewnoci nie ma, co tene
autor przytacza. Na pamitk, prawi, tego, e odrzuciwszy

schizmatyckle bdy, z kocioem si Rzymskim pojednali, krzy
Ruski z ksiyca i gwiazd wyrzucili : bo za có gwiazd a nie

sam krzy, za co krzy, który do schizmy nic nie naley, za

co tylko Zbarazcy ksita, a nie Winiowieccy ? Ja bym
rozumia , e ta odmiana Pogoni Litewskiej w ksiyc wzwy
opisany, dopiero zasza koo r. 1500. w ten czas kiedy i Kon-
stantyn ksi OstrogskI wojewoda Trocki , hetman wielki

Litewski
,

powróciwszy z niewoli przewlokej Moskiewskiej,

herb swój jedca zamieni w inszy, I drudzy ksita na Wo-
yniu, jego torem idc, to uczynili

,
jako co ma podobie-

stwa ten herb, lubo tylko gór, z herbem ksit Ostrogsklch.

Wszyscy si na to zgadzaj, e Korybut na chrzcie Dy-
mitr, syn Olgierda w. ksicla Litewskiego, z Maryi ksiny
Twersklej urodzony , wnuk Gedymina

,
prawnuk WItenesa,

brat rodzony I z jedneje matki Jagie Króla Polskiego, ojcem

by tych przezacnych familjl ksicych. Wprawdzie^ ich Gva-
gnin. Chro. Pruss. Paprocki w Ogrodzie swoim fol. 208.

do Korybuta syna Klejstutowego , a brata rodzonego W^itolda

ksicla Litewskiego przykada , i przydaje , e tego Korybuta
zostao si czterech synów: Patrykij , Fiedor, Zygmunt i Wa-
sil. Z tych wedug niego , Patrykij zszed bezpotomnie , Zy-

gmunt by kslclem wielkim Litewskim . zabity od Czarto-
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ryskieg^o, Fiedor by ksii<;ciein NIeuiezkim , ten Winnic
zakada i Zbara, mia syna Daszka, ten za Wasiia : ale za-

pomnia ten autor co napisa w Ksice swojej o herbach

fol. 591. ze synów Kiejstuta byo szeciu, W^itold wielki

ksize Litewski, Patrykij bezpotomny, Zyg^munt ksize Li-

tewski zabity od Czartoryskie<;o , Totwil, Wozy, i Wojdat,
o Kopybucie i wzmianki nie uczyni, nawet których w Ogro-
dzie ciicia mie wnukami Kiejstuta, a synami Korybuta, tu ich

synami Kiejstuta i lepiej zowie , to jest Patrykija i Zyg^munta

w. kslijzcia Litewskiego. Niej za fol. 649. wyranie mówi,
ze Korybut by synem Olgierda, na co si«; zgadzaj: Slryjkow.

Uh. 12. cap. 13. Kojalow. par. 1. lib. 8. Dugosz Uh. 10.

fol. 61. Okol. i inni. Niemniej si Potocki in Centur. f^iror.

fol. 104. pomyli, gdy ksit Winiowieckich pocztki do

Koryatowiezów naciga, ale ci od Koryata ksicia syna Ge-

dyminowego swoj osnow prowadz, jako si na swem miejscu

mówio , ci za od Korybuta ksicia Siewierskieg^o , którego

piciu synów rachuje Kojaow. in MS. Iwana, Skindera, J-
drzeja, wszyscy ci trzej mnie si cierajc zTamerlanesowem
wojskiem i Edyg- jeg"© hetmanem , midzy inszeml znaczneml

tak Polskiemi
,
jako i Litewskiemi Panami , trupem na placu

legali w roku 1399. Przecie drudzy powiadaj, e najmodszy
z tych synów jeg^o Jdrzej , wyszed z tej batalji zdrowo, a e
kniazia Moskiewskiego w potyczce pod W^oskl salwowa, ko-

nia mu poddawszy , dla tego ten Pan nadgradzajc rau uczyn-

no ku sobie, oeni go z dziedziczk Trubcza , i od teg"o to

Jdrzeja w Moskwie kwitnli sukcessorowie , Galliczynowie,

Trubeccy, Howascy, i Kurakinowie.

Zygmunt Korybut Królem Czeskim obrany , czwarty to

syn Dymitra Korybuta, synowiec Króla Jag-Iea, jako wyranie
mówi Dugosz w r. 1422. ten wspary wojskiem od Witolda
w. ksicia Litewskiego i pienidzmi, za konsensem Króla Ja-

gie wyprawi si do Czech, na pierwsz zaraz pogosk zbli-

ania si Zygmuntowego , tak serce Cesarskiemu wojsku upa-

do , e miasta Ostroga w Morawie dobywajc , nie tylko od-

biegli, ale i wszystkie do szturmu machiny wojenne popaliwszy,

do Wgier si cofnli. Zygmunt tedy Korybut wszedszy do

Morawji, Wiriczowa i miejscem i ludmi dobrze opatrzonego,

i dla tego od Zygmunta stronicego, szturmem doby, i na

zdobycz swojej kawaleryi puci: czem przelknione Insze for-

teczki , Zygmuntowi si poddaway. Gdy si potem de Pragi

zbliy, od wszystkich Czechów za Pana z niewypowiedzian
radoci pi'zyjcty, klucze mu od obojga miasta Praskiego od-

dane I rzdy : jako piknie si tam wszystkim stawi. Zygmunt,
miasto Praskie w lepszy porz.dek wprawujc, dobrym aska-



548 l¥iiiiowiecki.

wyin, zym i obwinionym, przysurowszym si stawi. A ie za-

mek Kartschen nazwany , w warunek od Cesarskieg-o wojska,

zostawiony sobie dufajc, Zygmuntowi si nie poddawa, umy-
li g^o moctj dobywa, ile ze si w nim wszystkie prawa i przy-

wileje Pastwa Czeskiego zawieray. Sze tedy miesicy obl-
enie jego trzymao, uporczywie stawajc oblzecy przy nim,

lubo i niedostatek wielki i choroby duo si im naprzykrzay,

atoli Fryderyk margrabia Brandeburski , wpadszy do Czech

z wojskiem , ludzi Zygmuntowych od tej fortecy odpdzi, gdy
jednak i Marcin Papie o to u Króla Jagie nalega, i Zy-

gmunt Cesarz pakta z tyme Królem nowe w Kesmarku utwier-

dzi , Zygmunt Korybut z Czech od Jagie do Polski nazad

scigniony : spodziewa si wprawdzie , ze mu w nagrod ust-

pienia swego od korony Czeskiej, Król Dobrzysk ziemi mia
konferowa, ale si temu stany Polskie mocno opary. Widzc
si Czeskie Królestwo bez gowy, bez siy, znowu go prywa-

tnemi listami do siebie zapraszao, przyby w niemaym poczcie

swoich ludzi, i Misneczyków na gow porazi, Gliwice w
Szlsku i insze fortece opanowa, wszake wkrótce potem Króla

Jagie ubagawszy sobie , e przeciwko jego woli Czechom
dopomaga, do Litwy powróci. Tam pod domow wojn mi-
dzy widrygieem i Zygmuntem Kiejstutowiczem o ksiztwo

Litewskie z sob si passujcemi, Swidrygiea party, gdy i

rad i rk popiera, ile ju w opaach wojennych wielkiej ka-

waler experyencyi , w okazyi pod Wilnem w niewol wzity,

i utopiony w rzece w roku 1435. Zwano go inaczej Zydlmin.

Dugosz lib. 11. et 12. Kojalow. Córka jego Helena, bya za

Januszem ksiciem Raciborskim. Dugosz lib. W. fol. 409.

Teodor Korybut ksi Siewierski pity syn Dymitra.

Paprocki go zowie ksiciem Niewiezkim , i e Winnic
i Zbara zakada, powiadcza Paprockiemu Kojalow. in 31S.

ale le i to powiada , e gdy wa jaka zasza midzy nim i

Królem Jagieem
,
przyszo mu do bitwy

,
gdzie Fiedor zbity,

a nawet z Bracawia i Krzemieca^ wyzuty w r. 1430. które to

miasta z takiej okazyi ojcu si jeszcze jego wedug Stryjków,

lib. 14. cap. 2. jako Okolski cytuje, dostay. Witold wielki

ksi Litewski, chcc Pastwo swoje rozprzestrzeni, posa
do Wodzimierza ksicia Kijowskiego , Teodora Koryatowi-

cza i Dymitra Korybata, któremu si dziaem by dosta No-

wogród w Siewierszczyznie, eby mu byli pewn danin z tych

dóbr pacili , czego gdy uczyni niechcieli , wojn ich umyli
do tego przycisn: najprzód tedy siy swoje wywar na Dy-

mitra Korybuta , którego pod Niedokudowem poraziwszy , a

potem <jdy si ten w Nowogrodzkiem zamku zamkn, sztur-

mem go dobywszy, i z on i z dziemi w niewol zabra w r.
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1393. i nieprdzej z niej wypuci, az za medyacy rodzicó\r

lony Dymitrowej, to jest Alexandra ksizccia Rzezaskieg-o , i

Kolehy, Korybut wyzu si z Pastwa Nowogrodzkiego, a Wi-
told w zamiast tcg-o puci mu Bracaw , Winnic, Sokolec,

i Krzemieniec, jako i Cromer lib. 15. sam o sobie powiada,

ze widzia midzy inszemi przywilejami koronnemi , rkojmi
Alexandra ksizcia Rzezailskieg-o , za Korybuta Królowi Ja-

giellonowi dan. Co jeeli tak jest, myli si Paprockie gdy
fundatorem Winnicy chce mice syna Dymitrowego Fiedora,

kiedy dobrze przedtem juz Winnica zaoona staa, i owszem
0^o/*A/ powiada , ze Dymitr Korybut, tak Winiowiecki jako

i Zbarazki zamki
,
pierwszy zakada. Przydaje Kojalowicz ze

ten Fiedor pod wojn 3Iichaa syna Zygmunta Kiejstutowicza

z Swidrygieem, pojmany by od Swidrygiea na polach W^il-

komierskich. Syn Fiedora z ksiniczki Twerskiej Daszko albo

Daniel, po którym trzech si synów zostao, pierwszy Semen;
temu wedug Genealogji tego domu^ te si byy dobra dostay

dziaem, Koodno, Mszana, i Wooczysca nowe, ten z Chwenn
ksiniczk Kowiesk, nie zostawi tylko córk jedynaczk
Ilin, która z ksiciem Ostrogskim doywotnie zmówiona.

Drugi Sutan, temu si dosta by Winiowiec i z przylego-

ciami , od którego pisa si ksiciem na Winiowcu , ale

bezdzietny zszed z tego wiata. Trzeci Wasil, albo Bazyli,

ten wzi w dziale Zbara, Moroewce , Mojsyowce, W^oo-
czysca stare : ten mia czterech synów , Semena modszego,
który z Katarzyn Cebrowsk dziedziczk na Zaborcach i Pa-

nasowce y sterilis^ drugiego Fiedora , od tego poszli ksita
Poryccy i Woronieccy. Trzeciego Semena starszego , ten

wziwszy Zbara, ojcem si sta ksit Zbarazkich, jako si
mówi bdzie na swem miejscu.

Micha ksi Winiowiecki , czwarty syn Bazylego , Pan
wojenny, ten z Konstantynem ksiciem Ostrogskim, hetma-

nem Litewskim w r. 1512. i z synami swojemi czterema, dwa-
dziecia tysicy i pi Tatarów zbi na gow pod AVinio-
wcem, Kojal. in MS. Kochów, in paneg. Biel. f. 521. lubod

pierwszy z tych autorów, rozumia go by jednyme z drugim
Michaem kasztelanem Kijowskim , o którym niej. Przydaje

Pnsorius tn Diadem. Gloriae., e swoim duktem nie raz tyche
nieprzyjació razi, plon odbiera, wielkie kupy zabranych w
niewol ludzi oswabadza, ba i do samej Tauryki z ludmi si
swemi zaciekszy, mci si krzywdy Ruskim krajom poczynio-

nej ; to samo o nim wiadczy. Starowa, in Bcllat. Sarmat,

fol. 187. i wicej przytacza o nim, ale to jemu przypisuje, co

wnukom jego wasne byo. Synów jego z Poubiskiej czte-

rech byo, których czytaem w Metryce Woyskiej 1528. to
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jest kniazia Fiedora WijCniowieckieg-o starost*^' Pronojskieg-o :

drug-ieg-o takie Fiedora modszego, ale tych obudwu mier
bezpotomnych zabrahi. Alexandra, i Iwana starost Szyskiego.

Z tych AIexandrowi zona Skoruciankti , Ayedug- Genealogji

domu tego^ powia trzech synów, Alexandra, Michaa i Dy-
mitra: 1. Alexander tedy syn take AIexandra, mia za sob
Kapuciank Alexandrc kasztelank Bracawsk i starociank

Owruck, z tej si zostaa córka Ewa, Piotrowi ksiciu Zba-

razkiemu
,

(ta od schizmy do katolickieg-o kocioa przeniosa

si za spraw ks. Kaspra Nahajusza Soc. Jesu 1395. Annuae
Societ.) zalubiona, i syn Adam, który z Alexandr Chodkie-

wiczown kasztelank \\^ilesk, starociank Zmudzk i mar-

szakown Litewsk, nie mia tylko jedne córk Krystyn, ta

pierwszym zwizkiem ya z Maliskim, drug-im z Piotrem Da-

niowiczem krajczym koronnym, z wiatem si rozstaa w roku

1654. matronalium tnrtutum foemtna ^
j^^^o z jej nagrobku

wypisa Slarowol. in Monurn. fol. 763.

Dymitr drug^i syn Alexandra z Skorucianki, wojewoda
Wooski albo hospodar, godzien i najwyszych honorów, dla

osobliwszych tak natury jako i cnoty przymiotów, osobliwie

jednak szczodrobliwoci i wspaniaoci serca, zda si wyró-

wna wielkim potentatom, odwag-a za i mztwo, u wszystkich

nieporównan mu saw uczynia : zebrawszy albowiem ludzi

do wojny sposobnych swoim kosztem , liczne i nie raz Tatar-

skie kosze zwycizk zawsze szabl znosi. Turków i Woo-
chów kupy na zniszczenie Polski uzbrojone fortunnie na sobie

do granic Polskich bronic im wstpu, wstrzymywa: którem

jego szczciem uwiedziony Iwan W^asilewicz Car Moskiewski,

bogatemi obietnicami zaprasza go do siebie, nie odmówi,
chway rycerskiej chciwy ksi Dymitr , kiedy kilka wodzów
Tatarskich na gow poraziwszy, do poddania si Carowi Mo-
skiewskiemu przymusi, to pisze Jan Zocinius orat. in funere
Sigismundi Augusti Regis fol. 13. Powróciwszy ztamtd,

nie bez znacznych przysugi swojej wiadectw, w roku 1562.

zjecha do Króla Augusta, kdy mu swoich expedycyi spraw
uczyni; mile go przyj August, i gdy w cik chorob za-

pad z niewczasów wojny i drogi, Król eby by tak mnego
kawalera nie straci, medyków mu swoich posa. Biel. f. 612.

Wdziczny tej aski królewskiej Dymitr, ledwo co wzmógszy
si w siy, wszystek si na obron ojczyzny uda. Tomakowk
ostrów, albo wysp na Dnieprze fortyfikowa zacz. Pastor, de

Russia^ uhi de Boristhenis insulis. Na tej wyspie wedug Biel-

skiego fol. 718. najwicej Niowi Kozacy mieszkiwaj, jako
stanie im za najmocniejszy zamek, gdzie dwie rzece w Dniepr

wpadaj, Tvmien i Fesen. Ole Kirmen zamek Tatarski mu-
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rowany, prochy pod nieg-o podsadziwszy, z g-runtu Wyrzuci,
g^dy go Tatarzy dla cz^-slych od Kozaków inkursyi troch przed

tein opu.<cili hyii. Atlas novus in tabula Borysthenis. Sam
za pospolicie z lud/mi swemi na drugim ostrowie alho wyspie

Dniepru, któr zowiij: Chorczyka, przemieszkiwa, przez co

pasy tak zaleg Tatarskim wyhojom , ze nie mogy Polski tak

cz<*sto infestowacupieztwem swojem. Bielski loc. cit. i /'. 028.

przydaje Pastor, in Diudein glor. ze si ta wyspa od imienia

swego, i potem zwaa Winiowcem. Strijjkow. 1. 6.y. 250.

powiada o nim, ze dla acniejszego przybycia rzek gwatownych,
Dniestru, Dunaju, i inszych, miasto czonów, pierwszy zay-
wa pocz Czajek z skór ubrowych zrobionych, któremi dla

lekkoci ich i przez najbystrze rzeki móg snadno ludzi swoich

przepawi; tak tedy uzbroiwszy si na nieprzyjaciela, nie tylko

ze mu si by swoj i szczciem ciki, ale i samem imieniem

straszny. T imienia jego saw wzbudzona W^oosza, ofiaro-

waa mu hospodarstwo Wooskie, na któr ich prob nie od-

mówi wielkiego Pan serca Dymitr, i niewiedzc e druga
strona Tomszy, to samo Pastwo pod rzd ju bya poddaa,
w maym bardzo poczcie Polaków i Kozaków, wybra si do

Wooch : wiedzia dobrze o tern wszystkiem Tomsza , dla tego

tez wszdzie zasadzki, na przyjazd ksicia Winiowieckiego
rozoy , i nie omylia go nadzieja

,
pogromiwszy albowiem

garsztk ludzi jego Tomsza, i samego Dymitra, ile na ten czas

chorego, z niektóremi Polskiemi junakami pojma, którym nosy

i uszy grubem okruciestwem poobrzynawszy , wolny powrót
do ojczyzny uczyni, Dymitra tylko ksicia z Janem Piase-

ckim herbu Zabawa, do Konstantynopola odesa. Stan tam
X nieustraszonem sercem , które tam si najwicej pokazao,
gdy mu z jednej strony wszystkie fawory Cara Tureckiego , i

drugiej okrutn mier stawiano przed oczy, jeeliby wiary
Chrzecijaskiej odstpiwszy, Mahometaskich si nie chwyci
bani; wzgardzi tem wszystkiem Dymitr, i tysic raczej sobie

mierci obra Pan pobony , dla tego nad odnog Morsk ku
Galacie idc, na haku elaznym zawieszony, trzv dni cae na

nim wiszc. Boga chwalc, a Mahometa blunic, cierpliwie

i heroicznie przey, a Turcy nie mogc duej znie kon-

templów swego faszywego Proroka, z uków go swych ustrze-

lali ; to Bielski w r. 1563. fol. 614. Starowa, in Bellator.

Sarm, fol. 188. Orichov. in Quincunce 2. Samuel Twardo-
wski Pobudka cnoty. Przydaj drudzy, jako Muza Polska

fol. 105. e go sam Car Turecki strzelajc z uku do niego,

dobi. Stanisl. Teinberski Chronol. Synopt. powiada , e ju
wiszc dwa dni na haku, prosi eby mu podano uk z strza-

ami , z którego kilku przedniejszych Turków na mier pobi

;



352 iriniowiecki.

o czein dowiedziawszy si Selim Car Turecki, sam si takleg^o

kawalera mcztwu chcia przypatrzy, którego postrzej^szy ksize

Dymitr, ostatni strza, Ictóra mu z podanyci sobie zostaa,

do nieji^o wypuci , ale ze juz siy mu nie stawao , do zamie-

rzoneg-o celu nie trafia , czem rozjuszony tyran, kaza go z u-
ków ustrzela : toz powiada Winkler in panegir. Mtchaelis

Regis. Gaspar Siemek. Cwis boni c. 9. Koja, za in MS.
twierdzi , ze po mierci jego , serca z niego Turcy dobywszy,

i niem si podzieliwszy, arli, a to dla nabycia mztwa takiego,

jakie w tym heroicznym mu byo. Histor. Natur. P. Rz-
czyn. fol. 313.

Micha kasztelan Kijowski, starosta Czerkaski, syn trzeci

Alexandra z Skorucianki , wedug Genealogji domu tego , o

tym pisze Temberski^ ze w r. 1550. Tatarów Ruskie kraje pu-

stoszcych wraz z Janem Herburtem, Alexandrem i Prokopem

Sieniawskim tak pogromi, ze wielu z midzy nich przedniej-

szych w niewol zabra, sia plonu zwycizk rk odbi.

Z Konstantynem ksizciem Ostrogskim w r. 1579. zaciekszy

si do Siewierza Moskiewskiego, ogniem go i mieczem pusto-

szy : Staroduba, Czerniejowa, i inszych fortec dobywa. Hein-

denstein wprawdziec go tam zowie kasztelanem Bracawskim,

ale to zda mi si omyka, ze Bracawsk mu podoy miasto

Kijowskiej : to u mnie pewna , e pierwszym by kasztelanem

Kijowskim na sejmie Lubelskim w r. 1569. postanowionym.

Wspomina go Bielski jeszcze w r. 1581. yb/. 780. ze Hali

Hiereja i z synem pojma, zostawi wedug Genealogji^ dwóch

synów Jerzego i Michaa. Papro, o herb. fol. 659. powiada

ie Zofia Zienowiczowna kasztelanka Poocka , bya za Micha-

em ksizciem Winiowieckim , ile lata kombinuj , takbym

rozumia ze o tym Michale kasztelanie mowa. Bielski f. 597.

pisze, iz gdy w Królewcu by Zygmunt August Król Polski w
r. 1552. a margrabia Pruski solennie takiego gocia u siebie

przez cay tydzie czstowa, i z rónej strzelby ognia dawano,

puszkarz tak nieostronie modzierz wyrychtowa, e si kula

ku Królowi Augustowi obrócia , i tu podle Króla stojcego

ksicia Winiowieckiego dworzanina królewskiego , na imi
Zygmunta, który niós szefelin przy Królu, zabia.

Jerzy kasztelan Kijowski, starosta Kamionacki, syn Mi-

chaa kasztelana Kijowskiego i starosty Czerkaskiego. Pan na

Boga i sug jego szczodry: bo najprzód fundowa 00. Domi-

nikanom konwent Buski, w r. 1608, do którego zapisa dobra:

Derów. Okol. Russ. Flor. f. 85. W r. 1614. na kollegium

nasze uckie ustpi gruntu i kamienicy wasnej, Hist. Coli.

Luceor. inszym za domom Boskim z jego szkatuy, wiele

ozdoby przybyo. Ojczynie te i krwi swojej nie aowa, kiedy
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na Tatarów ósm lysi(^'ov z Podola z dobrym jdoneni w r. 1573.

powracajcych, w sam Poniedziaek Wlelkonocny uderzywszy,

i ich pobi, i zdobvcz odbi, i wielu ich pojma, trzech tylko

swoich rannych z tej potrzeby wyprowadziwszy; z sejmu 1613.

komlssarzem naznaczony do traktatów o pokój. Constit. f. 12.

Pan i fortuny obszernej i nauki wielkiej i pobonoci , umar
1G18. r. Zl.jczy sl«; by do/ywotnie z Teodor Czapllcown,

z niej jednak nie mia tylko córk jedne, która bdc na opiece

u Adama stryja sweg-o ksiciaWinlowlecklego, pann umara.
Pierwszy si ten Jerzy, schizm odrzuciwszy, z kocioem
Rzymskim pojedna: naj^robek jeg-o z iNesterwaru wypisa 15*^0-

rowol. in Monum. czylizZaoziec, jako Okolsld mówi. Micha
starosta Owrucki, brat rodzony Jerzego kasztelana, ten wszed-
szy w kontrakty maeskie , z Regin Mohilank Jeremiego

Mohiy iospodara Wooskiego córk, gdy go Woosza i z rz-
dów tych izAYooch rugowaa, wojsko zebrawszy, i tam kilka

potyczek szczliwie wygrawszy, przywróci do swego Pa-
stwa , wszake skoro z ludmi swemi odcig-n od Wooch
ksize 3Ilcha, ta si fala na Jeremiego znowu wrócia, po-

wtóre tedy z ksizciem Samuelem Koreckim wtargn do Wo-
och, gdzie wojennemi trudami zniszczony, na pokój si wie-

czny przeniós, Starowol. in Bellat. Sarm, fol. 228. czyli

jako chce Twardowski Pobudka cnoty ^ w Porcellanie przez

swych zaraony; z Mohylankl mia córk Ann Zbig-nlewowi

Firlejowi starocie Lubelskiemu zalubion , i syna Jeremie-

g-o 311chaa, podobno byli i drudzy dwaj, Alexander Tomasz,

i Jerzy Krzysztof, którzy si z tyme Jeremim, razem w Kra-

kowie 1629. w Album Kong-regacyi u S. Rarbary wpisali.

Jeremi 3Iicha wojewoda Ruski, Przemyski, Kaniowski,

Prasnyski starosta, syn 3Ilchaa starosty Owruckieg-o, po któ-

rego mierci w roku 1616. jako chce Piaseckifol. 297. g-dy i

brata swego rodzonego wkrótce utraci; z siostr swoj dosta

si w opiek Konstantynowi wojewodzie Ruskiemu , stryjowi

swemu; w szkoach tedy Lwowskich uczc si, za spraw na-

szych ojców, schizm odrzuci: do cudzych potem krajów wy-

prawiony, najwicej tam na polerze w wojennych dzieach czasu

strawi, lustrujc arsenay Niderlandzkie, fortyfikacyom si
przypatrujc, szyki wojsk cudzoziemskich uwaajc, jakby prze-

czuwa, e na ratunek miej ojczyzny swoji^*, ta mu si nauka

najwicej przyda miaa, w ostatnim jej razie; jako powróci-

wszy do ojczystej fortuny, bieg rycerskiej sawy w r. 1634.

zacz od Moskiewskiej expcdycyi ; w piciu tysicy ludzi

wszedszy w nieprzyjacielsk granic ,
pod Pulywlem porazi-

wszy Moskw, miasta, miasteczka, które mu po drodze byy,
albo wyci, albo popali: a powtórn w tyme roku do Mo-

ToM IX. 23
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skwy wycieczk, zczywszy si z ukaszem ókiewskim w
kilku tysi«;cy swoich, ile Pan obszeruej forluny, Kursko, Rylsk,

Siewsko , miasta Moskiewskie i insze trakty w popió obróci,

ztd go Palej nazwaa Moskwa : t swoj przewag tyle spra-

wi (co mu sam przyznawa Wadysaw IV. Król Polski)

trwogi w nich Jeremi , ze si do traktatów wielk acnoci
rzucili. I dalej przeciwko Kozakom pod Starzczeni w r. 1637.

mnie stan. , a w r. 1643. gdy Omer Aga wódz Tatarski w
dziesi tysicy Ukrain naszedszy, wielk zdobycz z niej wy-

prowadza; Jeremi pasy przeciwszy juz powracajcemu, wszy-

stek plon odbi, winiów na wolno puci, w dzie Prze-

mienienia Paskiego, wzity w tej potyczce syn Omera, Baj-

ram Kaszy, i od Jeremiego synowi Wadysawa Króla Zy-

gmuntowi odesany. Powtórn klsk pod Ochmatowem tyche

Omer Agianów w r. 1644. 30. Stycznia, ze na gow pora-

ono, najwicej mztwem swojem i zwycizk szabl dopomóg
tenm waleczny , wedug wiadectwa Brachel. histor. 1. 6.

Pastor, diadem, gloriae fol. 785. Cluver. f. 847. i Koniec-

polskiego hetmana , który go obroc swoim nazwa : w tej

okazyi konia pod Jeremim zabito. Jak si za chopska rebellia

na t ojczyzn targna, eby w poar nie wybuehna pod

Zoninem, Mnoho, Sleporodem, Horzyc pierwsze iskierki jej

tumi, take pod Kumejkami, nbn Konstantynowem, Pry-

uk, NIemIrowem, hersztów jej poznosiwszy inszych wielu od

swawolnej ligi odstraszy. Po zniesieniu wojska naszego pod

Korsuniem w r. 1648. we trzech tysicy swoich, przez siedm

miesicy mnogie kupy Kozackie na sobie trzyma, co raz za

podan okazy urywajc ich i nie na jednem miejscu rac

:

przez co sprawi, e nieprzyjaciel, nie móg tak gboko w t
ojczyzn wtargn, jak sobie zakada. Po PUawieckiej, Za-

mocia przeciwko tyme Kozakom mnie broni, Krzywonosa

i Pullana wodzów ich dostawszy, na pal dla postrachu drugich

wbi kaza, Krzywoszapk i Gandz, w znaczn kwot swoich

ludzi dufajcych, zniós pod Machnówk. Zbarazkie oblenie,

jak wielklem sercem^ jak nieustraszon przewag, jak mdrym
przemysem wytrzyma, trudno wypowiedzie, pierwszy na

wszystkie sztychy
,
jako w nog kul tam postrzelony , ostatni

z pola schodzi: wtpliwo jednak zostaa, gdzie wicej pra-

cowa, czy dzie i noc uganiajc si z tak licznym nieprzyja-

cielem , czy Polsk kawalery w tem obleniu zostajc, nie

patn od dugiego czasu, kojc; to pewna, e ju powag,
ju obietnicami, ju rónemi podarunkami, przecie wmówi
to w nich skutecznie, e do koca samego nie przerwan od-

wag si bronili. Znowu potem pod Beresteczklcm, gdy Chmiel-

nicki na zgub Polski wielkie wojsko uzbroi, Jeremi ksi
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uprosiwszy sobie u Króla Jana Kazimierza, zby pierwszy móg
si o nich z ludmi swenii otrze, tak silnie na nieb uderzy,
ze zamawszy co najprzedniejsze szyki ich , drog do pami-
tneg-o tam zvyciztwa z Kozaków szabl swoj naszym otwo-
rzy: ostatnia to jego potyczka tryumfalna bya, w roku albo-

wiem 1651. 22. Sierpnia, malign omdniow w Pawooczy
strawiony, wieku swego .39. na tryumf do nieba przeszed. Pan
jak wielkiej u wszystkich z heroicznych dzie swoich stymy,
tak u zazdrosnych szczciu jego, niemniejszej nienawici ; tej

on póki y, lubo tak wiele razy z nieprzyjació tryumfowa,
nigdy nie pokona, i owszem wraz z jego tryumfami rosa. U
Wadysawa jeszcze Króla gdy Jeremi ksie w licznym gronie
szlachty Ruskiej jedzi do Warszawy , udaway go zawisne
gby

,
jakby co nad aeualitatem

,
przywaszcza sobie, przez

co Wadysawa serce tak mu zajtrzyli, ze póki zy, lubo na
uprzejmie zasuonego sobie

,
patrza zawsze jak na affektuj-

cego co wicej nad inszych. Jan tez Kazimierz Król, e w r.

1649. na elekcyi jego wicej sprzyja Karolowi Zygmuntowi
ksiciu, nieli jemu, uraz swoje o to tak gboko w pamici
zapisa, e jej adne dla niego podjte krwawe prace, zwyci-
zkie trudy z znojem, nigdy zagluzowac nie mogy. Pospolity

tedy wszystkich gos godnym go nie jednej buawy sdzi , mi-
na. Pod niewol hetmanów regimentarzem go sobie i yczyo
rycerstwo Polskie i obrao we Lwowie u 00. Bernardynów,
i tu ubliono. Skutek jednak pokaza jak wiele szkodowaa
Polska, e tego Hektora Polskiego rzdów nad w^ojskiem Pol-

skiem, pod te tam czasy nie znaa, szczliwszaby daleko bya.
Przecie tak Koniecpolski jako i Potocki hetmani, dzielno<5

jego w najpierwszym honorze u siebie zasadzali, saw dzie
jego ujci : Micha Fiedorowicz i Alexy Michaowicz syn jego,

Carowie Moskiewscy
,
posów swoich do niego posyali. Ra-

kocy ksi ^Siedmiogrodzki, Teuderdar podskarbi Porty Otto-
maskiej , Slangierej chan Tatarski , czcili jako wielkiego wo-
jownika. Chwali Rzym do podziwienia nieprzeaman odwag,
nawet, ile ju po mierci jego, dopiero mu zazdro przyznaa,
e by Pan bez przysady. Z heroicznemi cnotami i moralne,
lig w nim trzymay. Bachusa i Wenery, wojennym ludziom
szkodliwe poczwary, jak sam nie nawidzi, tak od swego obozu
chcia ich mie jako najdalej. Na kawalery swoje szczodry,

na wystpnych surowo askawoci przeplata, we wszystkich

przygodach wspaniaego animuszu, co rok z intraty swojej sto

omdziesit tysicy rozrzuca midzy rycerskich ludzi , a gdy
mu pewnego czasu pienidzy nie stawao, na wykupno piciu
00. Bernardynów, tyle znacznych onierzy z niewoli Tatar-

skiej, sygnet swój lubny, z skarbcu Zamojskich sobie dany,

23*
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z chci ofiarowa. Nad to fundowa w Przyuce 00. Domi-
nikanów, Okol. Russ. Flor. fol. 57. kocioy w ubnic, Ru-
mnie, Lociwicy, w Winiowcu za wspania stawia pocz
Bazylik, ale t zo Kozacka z gruntu wyrzucia, w Biaym
kamieniu i Mosznie farne kocioy wystawi i uposay. W So-

boty pospolicie do batalji przystpowa , i mia to sobie za pe-

wny prognostyk zwyciztwa swego , dla tego tez ten dzie
szczeg-ólniejszem naboestwem obchodzi zawsze. Pisali o nim
kanon, in Classico sepulchrali., Pastor, in Diadem. Gloriae.

Janczyliski in MS. który przydaje o nim, ze nie raz by w nie-

bezpieczestwie ycia od Popów Ruskich , o to zawzitych na
siebie , ze si dziedzicznej z przodków swych wyrzek schizmy.

Potoc. Centur. f^iror. f. 89. Temberski Stanisl. in Chro.
g^dzie i to powiada, ze gdy midzy tym Jeremim i Kazanowskim
sporka urosa o dobra Rumno nazwane poblizsze Moskwie, Je-

remi widzc jak królewskie serce do Kazanowskiego si z fa-

worem nakaniao , wojska dwanacie tysicy uzbroi, atoli

Wadysaw w r. 1635. uspokoi te midzy niemi niesnaski:

wic gdy ksize juz w possessyi dóbr tych od Króla zosta-

wiony, chcia utorowa drog do Moskwy, posa ludzi swoich

na wycinanie lasów, a przez to rozprzestrzenienie drog^i : bro-

nia mu teg-o wprawdzie Moskwa , ale Jeremi posawszy wicej
ludzi swoich odpdzi 3Ioskw nie bez jakiej w nich klski, o

co gdy si skary Car Moskiewski na ksicia W^Inlowieckle-

go przed Wadysawem IV. ten odpowiedzia: Wiksze prawo
ma do Moskwy ksi Jeremi , nieli Car Moskiewski do Ru-
mna. Gdy jaka przygoda na t ojczyzn przypada, zwyk by
mawia, Calamitas Patriae ^ lamentatio est Jeremiae, Z\-
czy si by doywotnie z Gryzeld Zamojsk Tomasza kan-

clerza wielkiego koronnego córk, z której syn

Micha Król Polskie o nim indziej si mówi bdzie, g-dzle

o Królach Polskich. (?)
Iwan starosta SzyskI, syn Michaa, brat Alexandra I dwóch

Fiedorów, jako si wyej mówio; bodaj to nie o nim pisze

Biel. Jol. 590. I Orichop. e w r. 1549. w Peremirce zamku,

nie majc ani tyle ludzi , któreml si mógby wielkiemu mnó-
stwu Tatarów oprze, ani ammunicyi

,
gdy go cl tym czasem

nagle napadszy g"watownym Impetem dobywali
,
podda si i

z on swoj, ale potem wyszedszy z niewoli, nie na jednem
miejscu, da si Im dobrze w znaki, mszczc si swojej krzy-

wdy,m wanie do wojny urodzony. Rozumiem, e to len

Iwan , mia za sob Nastazy Ollzarówn wdow po Januszu

kslclu Kowelskim Sanguszku, jakom mówi pod Ollzarami.

Genealogia takie ksit Czartoryskich powiada , e Iwan
ksi Winiowlecki poj by Mag-dalen Deszpotown, która
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po jego mierci posza za AIexari(li'a Czartoryskiego. Córka
teg-o Iwana, ile z koiiiputu lat wiiosz*;, Katarzyna wydana kofo

r. 1540. za Grzeg-orza Alexan(lrowicza Chodkiewicza, starost

na len czas Tykocinskiego , a polem kasztelana ^Yileskiego i

hetmana w. ks. Litewskiego, z któnj w posagu puci mu hy
dohra Kniehinin, jakom si(; doczyta in. Monim. Coli. Ostróg.

S. J. Synów za wedug- Genealog/i dwóch byo, J(;drzej i

Konstantyn. J^aproc^i jvszi'7.c i Alexandra do nich rachuje, a

z niego zna Twai^dowski Pobudka cnoty ^ straszny Tatarów
pogi-om, mz wojenny.

J<;drzej wojewoda Woyski starosta ucki , syn Iwana
starosty Szyskiego , w r. 1578. z tym tytuem podpisa list In-

feudat. Króla Stefana^ przedtem za pierwszym by kaszte-

lanem Woyskim w r. 1569. na sejmie Lubelskim postano-

wionym, k(;dy podpisa uni Litwy z Koron. Constit. f. 170.

i 1572. u Papro, fol. 524. idc torem przodków swoich,

chway rycerskiej chciwy, z Stefanem Batorym Moskw wo-
jujc pod Pieszkowem, w r. 1581. Mikoaja Chostowina pie-

choty 3Ioskiewskicj wodza pojma , i do Króla przyprowadzi
Biel. fol. 783. Heindensztein^ co i Konstytucya namienia

tegoi roku fol. 375. na inszych take miejscach nie niniej-

szem sercem krew swoj powici na dobro tej ojczyzny, przy-

bra by sobie w doywotni przyja , wedug Geneal. Eufe-

mi Wierzbick, wedug Starowol. in Monum. fol. 244. Eu-
femi Wierzejsk, z której spodzi Konstanteg-o i Dymitra w^

dziecistwie zmarych, i cztery córki. Elbiet Eufemi Miko-
aja ksicia Radziwia Sierotk nazwanego , wojewody Wi-
leskiego maonk, bya to Pani cnót wielkich, wyrzekszy
si albowiem schizmatyckich bdów, przykadem swoim i ma-
tk swoj i brata dziedzica na Rakowie do tego pocig-na,
jako pisze Sacchinus Histor. Societ. p. 5. lib. 9. num. 83.

w r. 1589. na ubogich szczodrze askawa, którym nie dosy
na tern majc, ze fortun swoj wysypaa, jeszcze ostatni

wol rozkazaa, zby ciao jej ubóstwo do grobu wnioso, a

expens pogrzebowa, która pomp ksic miaaby zastpi,
na nich eby podzielona bya. M. Raderus in dedicat. f^iri-

darii. Annuae Societ. 1596. Nag-robek jej z kocioa Nie-

wiezkieg*o Soc. Jesu wypisany od Starowol. tak o niej mówi:
AItar S. Crucis ad Ecclesiam S. J. Nieswiesii ^ et mona-
sterium S. Euphemiae muniftcentissime auxit , hospitale

S. Spiritus locuplcti proventu dotavit^ Coenobium Ordin.

S. Francisci Minorum de Observantia suis sumptibus erigi

curaint^ multa in aras et pauperes liberalitate^ unde 31ater

egenorum vocabatur y in oratione assidua ^ omnibus dotibus

ornatissima^ nondum expleto 27. aetatis auno obiit, relictis
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(juirKjue Jiliis. Ann Mikoajowi Sapieha wojewodzie Witeb-
skiemu , Zofi;| Janowi Pacowi cywunowi Wileskiemu , Ale-

xandi*c ksizciu Czartoryskiemu Jerzemu, zas^lubione, ta Ale-

xandra do fundaeyi Klewaiiskieg^o kocioa sia si przyczynia^

niewiem czy nie taz sama Ale.Yandra, bya powtórnym zwi-
zkiem za 3Iikoajem Radziwiem ksicciem na Dubinkach i

Birach wojewod Nowogrodzkim, jako pisze Geneal. Radzi-
loiow. koo r. 1580.

Konstantyn wojewoda Kijowski , syn drugi starosty Szy-

skiego, z tym go tytuem kadzie Genealogia^ ale mnie si
nigdzie indziej nie dostao czyta o tem jego krzele: pisze o

nim Kojaow. in MS. ze za Króla Augusta dwiecie usaryi

wasnym kosztem przeciwko Moskwie uzbroi i sustentowa.

By osob swoj w tej potrzebie , któr Serebnego wodza Mo-
skiewskiego zniesiono, w roku 1567. pod Czanikami. Btels.

fol. 622. wsp^omina go i Papro, o herb. gdzie powiada, ze

mia za sob Swierezown, i z niej zostawi potomstwo. W^zi
ten Konstantyn od Króla Augusta w zasugach Horynk z nie-

maem cnót swoich zaleceniem.

Konstantyn wojewoda Ruski, syn Konstantego wojewody
Kijowskiego, starosta Krzemieniecki, Marsem i ten tchn, i

nie inszym duchem, tylko tym którym prawie wszyscy ksita
z tego domu yli, eby za ojczyzn i dla dobra jej ani fortuny,

ani ycia nie aowa; z Zamojskim tedy hetmanem przeciwko

Michaowi hospodarowi Wooskiemu w gromadnej kawaleryi

swojej stawajc, piknie si i z samego hetmana tego po-

chwa, zaszczyci. YTkrótce z Jerzym Mniszchiem wojewod
Sendomierskim , Dymitra na tron Moskiewski wprowadzi i

osadzi, a po zabiciu jego
;
gdy stancy Konstantyna ksicia,

rozjuszony gmin pospólstwa naszedszy, gwatem go dobywa,
ten w piciuset swoich , nietylko e ich impet wytrzymywa,
ale te z tysic ich trupem pooywszy, dziewitnastu swoich

tylko straciwszy; przez dwa dni tedy dzie i noc uganiajc si,

z nieprzeliczonym tumem ludzi
,
gdy nakoniec budynek dre-

wniany od gstego z dzia strzelania wytrzyma nie móg,
chwalebnemi kondycyami pokój zawarszy, do ojczyzny sobie

drog otworzy. Petricius Uh. 2. Histor. Moschov. Potoc.

Centur. t^ir. fol. 103. Po zejciu ksit Zbarazkich , ile e
to jedna krew w tych dwóch familiach bya, wszystka si ich

fortuna do niego cigna. Cztery razy luby maeskie po-

nawia, pierwszy raz z Ann Zaborowsk kasztelank Braca-
wsk, drugi raz z Urszul Mniszchówna wojewodzank Sen-

domiersk, której siostra bya za Dymitrem Carem Moskie-
wskim, trzeci raz z Katarzyn Korniaktown z Biaobosz, po-

zosta wdow po Alexandrze Chodkiewiczu wojewodzie Tro-
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ckim, ale z obiema i\\ sterilis^ czwarty raz z Helen Strusio-

wn staruelaiik lalick;^ i Ciinielnlck pozosta wdow po
Walentym Kalinowskim g-enerale Podolskim. Okol. Russ.
Flor. fol. 91). Z Zahorowsklej byy dwie córki, Maryanna Ja-

kóba Sobieskieg-o kasztelana Krakowskieg-o ale sterilis^ Helena
Stanisawa Warszyckiego kasztelana Krakowskieg^o maonki,
i syn Janusz, o którym niej. Z inszycb za take dwie córki

spodzi , Teofil Piotrowi Szyszkowskiemu kasztelanowi Woj-
nickiemu , i Ann Janowi Zamojskiemu kasztelanowi Cbem-
skiemu, i stranikowi koronnemu, zalubionej i synów dwócb,
Alexandra starost Czerkaskieg-o , wielkieg^o cboc w modym
wieku wojownika, ale bezpotomnego. Constit. 1590. y*. 588.

approbuje niektórycb dóbr kupno teg^o Alexandra, od Michaa
Bajbuzy nad rzek Su lezcych , i Jerzego starost Kamio-
nackieg;o , ten z Eufrozyny Eulalji hrabianki Tarnowskiej ka-

sztelanki Zarnowskiej, która po jego mierci posza za Radzie-

jowskieg-o podkanclerzeg-o koronnego , tylko jedne córk zo-

stawi Konstancy Samuela Leszczysk obon koronnego
sterilem. Urodzi si ten Konstantyn w r. 1564. umar 1641.

przey lat 77. Annuae Societ.ta r. 1595. pisz ze od schizmy

ks. Kasper Nahajus S. J. z kocioem g-o Rzymskim katolickim

pojedna, wraz i z siostr jeg"o , której si jednak nigdzie nie

mogem doczyta.

Janusz koniuszy koronny, starosta Krzemieniecki, syn

Konstantego wojewody Ruskiego z Zaborowskiej, modsze lata

w rycerskim kunszcie pod Szpinol, wielkim niegdy Hiszpa-
skim wojownikiem w Niderlandzie polerowa, w którym tak

potem w rónych okazyach , nietylko experyency , ale i serde-

cznem mztwem wygórowa, ze go zdolnym buawy mniejszej

koronnej osdzi Wadysaw IV. Król Polski, któr mu i przy-

sa w r. 1636. ale go ju przy zgonie znalaza passujcego si
z mierci. W Polszcz najpierwej si zakaza z dzielnoci

swoj przeciwko Osmanowi Carowi Tureckiemu pod Choci-

mem
,
potem przeciwko Gustawowi Królowi Szwedzkiemu w

Prusiech ,
przeciwko Moskwie z Wadysawem Królem

,
prze-

ciwko Abazy Baszy dwie chorgwie piesz i jezdn okryte,

swym kosztem wystawiwszy, stan, kdy g'dy nieprzyjaciel na

obóz nasz silnie naciera
,

pieszo ksi Janusz z swojemi lu-

dmi przypadszy na posiek, nie tylko wstrzyma na sobie cay
impet jego , i gstych kul grady, ale go i od obozu odpdzi.
Teme mztwem i Murtazego Basz ama , wielki ten Polski

kawaler. Tatarów te na Ukrain wyciekajcych , dobrze i nic

raz gromi, a eby bya zawsze gotow miaa z niego obron
ojczyzna, na dworze swoim ludzi rycerskich trzyma, i znaczny

komput do boju , na których co rok sto dwadziecia tysicy
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z skarbu jego liczono. Z teje ku ojczynie mioci, pewnych
swoich dóbr dziedzicznych ustpi dla ugruntowania pokoju.

Wadysaw IV. obra go swoim do stanów Rzeczypospolitej

oratorem o tron Polski konkurrujc
,
jako imieniem jego do-

tar podanego skutku: Porzdek elekci/i fol. 10. i pacia

conventa poprzysig. Na teje elekcyi
,
gdy heretycy i schi-

zmatycy, dawnemi czasy duchowiestwu w Polszcz pozwolone

przywileje wtli chcieli, a sobie nowe ugruntowa, murem si
przeciwko nim stawi ksize Janusz. W r. 1620. deputatem

bdc na trybuna koronny, Aryanów, przy wierze katolickiej

stawajc, sprawiedliwie potpi. 00. Bernardynom do Zba-

raa nieg-dy wprowadzonym, i konwent dokoczy szczodrobli-

wie, i sustentacy opatrzy. Posujc na sejm 1634. komissa-

rzem wojennym do boku hetmaskiego naznaczony. Constit.

fol. 3. Umierajc g-dy mu Bog;a pod osobami chleba utajonego

przyniesiono, z óka si porwa, i padszy na ziemi krzyem,
z wielkiem go poszanowaniem przyjmowa, a si te do niego

pokwapi po zapat, w samej prawie porze, kiedy i na Niebo

i dla ojczyzny zabiera si wicej pracowad. Potoc. Centur.

J^iror, fol. 102. Twardow. Pobudka cnoty ^ Czartliski Wi-
zerunek. Mia za sob Eugeni Katarzyn Tyszkiewiczown
wojewodzank Wilesk, która po jego zejciu ponowia luby
z ksiciem Radziwiem , z tej byo dwóch synów, Dymitr i

Konstantyn.

Dymitr Jerzy kasztelan Krakowski , hetman wielki ko-

ronny, Biaocerkiewski , Drahimski, Lubomski, Solecki, Ka-

mionacki starosta , syn starszy Janusza ksicia koniuszego

koronnego, przedtem za najprzód stranik koronny 1658. po-

tem wojewoda Bezki 1669. i hetman polny koronny; dalej

wojewoda Krakowski 1678.^ umar kasztelanem Krakowskim

w r. 1682. w Krakowie u S. Trójcy pogrzebiony: wkroczy
by w zwizki maeskie \mo voto z Maryann Zamojsk ka-

sztelank Czerniechowsk, z tej zostay si trzy córki,^ Salome
zakonnica S. Benedykta we Lwowie u W^szystkich SS. ale po-

tem do Przemyla przeniesiona, ksieni tamten klasztor rz-

dzia, kdy witobliwie umara j Zofia Wacawa Leszczy-

skiego wojewody Podlaskiego powtórna maonka, zesza w r.

1681. wieku swego 26. ; Eugenia Katarzyna Koniecpolska ka-

sztelanowa Krakowska, ale stertlis^ ta w roku 1669. koron
swoje lubn zot drogiemi kamieniami sadzon powiesia na

obrazie cudownym Matki Boskiej w Czstochowie. Nieszpork.

Analect. fol. 325. By i syn tego Dymitra Janusz , ale po-

tomstwa adnegro nie zostawi. 'Udo voto w r. 1671. lub bra
z Teofil ksiniczk Zasawsk wojewodzank Krakowsk.
Wadysawa Dominika i Katarzyny Sobieskiej kasztelanki Kra-
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kowskiej córk, która bezdzietn bdc z Dymitrem, po mierci

je^o posza za Józefa Liiboinii'skie«»o marszaka w. koronneg-o.

By to Pan z modoci swojej do heroicznych dzie przyuczony,

we wszystkich za Jana Kazimierza okazyach , których pod te

tam czasy obszerne pole yo. W Zbarazkiem ob(;zeniu z Je-

remim 31ichaem ksiz(^'ciem Winiowieckim , i Konstantynem

bratem swoim (Kochowski in panegir. i czwartego przydaje

Dymitra, który tamie z niewczasu i trudów ycie pooy, stry-

jem mu mia by <5 Jeremi Micha: Janczyski g-o za in MS.
zowie stryjecznym tego) pocztki Marsowe zaoy. Pod Krze-

miecem potem na Tatarskich karkach pokaza
,
jak silna bya

ksica szabla , take pod Zwacem i Soczaw na Kozackich,

kdy Chmielnicki modszy zgin. Prawdac e po umknieniu

si Jana Kazimierza za granice Polskie dla Szwedzkiej burzy,

g-dy si wojsko kwarciane szczciu Karola Króla Szwedzkieg'©

kaniao , i on te w t lig wszed z Szwedami
,
jako pisze

Tulden Hb. 5. w r. 1655. ale j wkrótce tak rozerwa, e z

Czarneckim si zczywszy, gdy Karol z Rusi powraca, nie

ma go klsk przywita, Tulden lib. 6. a potem i na innych

miejscach si jego dobrze przytar. Na Moskw za
,
gdy si

pora wojenna otworzya
,
pod Cudnowem i Sobodyszczami,

szczliwie wojowa: w r. 1660. za Janczarych koo Chmiel-

nika z swoim pukiem jak im by ciki , wiadczy Ztelenie-

wicz , i Autor potrzeby Cudnowskiej. Bi i Wgrów pod

Sachnanem. Za buawy za jego pamitne z Turków zwyci-
ztwa pod Chocimem i Zórawnem

,
potomnym wiekom na za-

szczyt tego domu , wiat Polski gosie bdzie. Potoc. Centur.

f^iror. fol. 3. Kochowski etc. Nieszpork. in Annal. jego na

obraz Matki Boskiej w Czstochowie szczodrobliwo zapisa

fol. 326. ale go omylnie wojewod Woyskim nazwa. Na
onierskich ludzi jak fortuny swojej nie aowa, tak karnoci
rycerskiej w nich pilno przestrzega.

Konstantyn najprzód wojewoda Bracawski , Constitut.

1676. Jol. 9. potem Bezki , Gliniaski , Osiecki starosta, syn

drugi Janusza koniuszego koronnego , brat Dymitra kasztelana

Krakowskiego, i wszystkich jego tak zwycizkich potrzeb, jako

i trudów dla ojczyzny podjtych , nierozdzielny towarzysz , by
komissarzem do traktatu Zorawiskiego w r. 1686. wyzu si
z miertelnoci, w katedrze Lwowskiej pochowany, dnia osta-

tecznego czeka bdzie. Dwa razy luby maeskie ponawia,

pierwszy raz z Urzul Teres z Wielkich Koczyc Mniszchówna
wojevyodzank Woysk, ale z tej potomstwa nie byo; drugi

raz z Ann Chodor(>wsk podkomorzank Lwowsk, z tej bya
córka Franciszka, Kazimierza Tara starosty Goszczyskiego

maonka, i synów dwóch, Janusz i Micha.
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Janusz Antoni kasztelan Krakowski , starosta Krzemienie-

cki, Parczewski, syn Konstantego wojewody Bezkiego ; nie-

porównana w nim ludzko. Paska szczodrobliwo, mcztwo,
którego da dowody pod Koniecpolem i indziej

, gadko wy-
mowy, do naj pierwszych w tej ojczynie powodoway go krze-

se : Marszaek najprzód nadworny Litewski , kasztelan Wi-
leski z sejmu 1703. komissarz do rewizyi skarbu koronneg-o,

Constitut. fol. 13. i deputat na trybuna skarbowy Litewski,

fol. 29. wojewoda Krakowski. Marszakowa w trybunale ko-

ronnym w r. 1710. Na komissyi Radomskiej 1721. Fundowa
kolleg-Ium nasze w Krzemiecu , we Lwowie do f undacyi i

struktury kocioa I klasztoru 00. Franciszkanów S. Anto-

niego, sia si przyczyni, nie mniej i na inne przybytki Bo-

skie hojny. Jest w druku jego ksika in kto pod tytuem:
Sposób krótkie acny i pewny do zbawienia^ myl dobra ^ z

Franciizkiego na Polski jzyk przetom. w Poznaniu 1728.

2do. Mowa na weselu Rzewuskiego Podczaszego Koron, i

z Potock infol. Lublini 1731. Wszed w kontrakty mae-
skie z Teofil Leszczysk herbu Wieniawa wojewodzank
Podlask, wdow po Konarzewskim, ta mu powia tylko córk
Franciszk , która ya z ksizclem Radziwiem kasztelanem

Trockim, hetmanem polnym Litewskim. Zycie to miertelne

zykoczy Janusz we Lwowie w roku 1741. tame w katedrze

pog-rzeblony.

Micha Serwacy wojewoda Wileski, hetman wielki Li-

tewski , syn drugi Konstantego wojewody Bezkleg-o. Wielkie

ksiztwo Litewskie, pod czas dawnej burzy, skonfederowawszy

siwr. 1700. jeg-o sobie za marszaka, czyli raczej praw swych

i wolnoci obroc obrao: w r. 1703. juz na ten czas hetman

polny Litewski , marszakowa izbie poselskiej na sejmie Lu-

belskim , wzi potem buaw wielk Litewsk , z któr g^dy

Moskw heroicznie nie raz porazi, od nich w niewol wzity,

czas niejaki tam z utsknieniem przepdzi , ze nie móg ,
jak

sobie yczy na dobro tej ojczyzny pracowa. W^ywikawszy si
z niej nie bez osobllwszej pomocy wleleb. ksidza Boboli Jdrzeja

Soc. Jesu mczennika , wzi piecz wielk Litewsk , Ile ze

buawy pod niebytno jeg;o w Insze si rce dostay: podczas

kanclerskiej funkcyl , dwa razy marszakowa w trybunale Li-

tewskim gównym, raz w r. 1721. drugi raz w r. 1732. nawet

po mierci obudwu hetmanów, g-dy reg^Imentarstwo mu wojsk

Litewskich przydane, od Augusta IIL Króla na krzeso woje-

wództwa Wileskiego I z buaw wielk wyniesiony. Trzy razy

luby maeskie ponawia, pierwszy raz z Katarzyn ksin
Dulska marszakown Litewsk, z tej si zostay dwie córki,

Anna Ogiskiemu wojewodzie Trockiemu, Elbieta Michaowi
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Zamojskiemu wojewodzie Smoleskiemu , zalubione ; drugi

raz z Mag-dalen ksi«^'iiiezk Czartoryski^ chorank Litewsk,

ta bezdzietna, trzeci raz z ksi(^'zn Radziwiown kanclerzank

Litewsk , wdow po Flcmingu Jakóbie Henryku koniuszym

Litewskim, feldmarszaku Saskim. S w druku te jego ksiki

:

Imo. Medytncye na róine wybrane z Pisma witego texty^

na kaidy dzie roku^ Ks. Pawa Segnerego S. J., przeto-

maczone na Polskie- w Warszawie 1728. in Ato. 2do. Quin-

que Psalmi in detentione Gluehoviensi compositi ^ albo Pi
psalmów luierszem^ iv CzstocAov. in Ato 1711. 3tio. Hi-

storya ludu Boego.
Micha ksie Winiowiecki hetman wielki Litewski, wojewoda
Wileski umar roku 1743. ostalni tego wielkiego domu. — Hi-

storya ludu Boego o której tu czyni wzmiank Niesiecki^ jest

to tomaczenie ksigi francuzkiej ks. Berroger Jezuity, ale podo-

pierwsze tylko ksigi tej historyi s Iomaczone przez Winio-
wieckiego. — Krasicki.

11^iiiioivski herbu Prus \mo , w Lubelskiem woje-

wództwie i w ziemi Chemskiej. Jan W iniowski 1537. pod-

pisa inter pruesentes przywilej Rusi dany. Stanisaw z Wi-
niowa W^iniowski, który z chwa imienia swego wojowa
przeciwko Turkom za Rudolfem IL Cesarzem w Wgrzech pod

Sygetem , i w W^ooszech przeciwko Rozwanowi z Janem Po-

tockim, co o nim gosi kamie grobowy w Krakowie u 00.
Franciszkanów. Starów, in Monum. Tobiasza s Treny wier-

szem Polskim wydane w r. 1585. N. W^iniowski nazwany
Owiesek starosta Mawski, u Papro, o herb. fol. 175. N.
Pawa Jabonowskiego ; Dorota Stanisawa Borkowskiego herbu

Nowina; Maryanna chorzanka Piska, Drzewieckiego Piotra

stolnika Chemskiego , maonki. Dominik pisarz Przemyski
mia za sob Bolestraszyck, Jan Barbar Krzepick, N.Joann
Strzegock i z niej potomstwo , N. Winiowski sdzia Nowo-
grodzki z sejmu 1638. komissarz do granic. Constit. fol. 31.

Walentyn i Jdrzej pisarz grodzki Chemski z sejmu 1647.

naznaczeni do rewizyi ksig ziemskich Chemskich i Krasno-

stawskich, Constit. fol. 38. by potem ten Jdrzej podsdkiem
ziemskim Chemskim i podstarocim grodzkim w roku 1667.

Constit. fol. 27. i 35. a w r. 1676. sdzi ziemskim Chem-
skim, Constit. fol. 10. pisa si z Karniowa. Drugi Jdrzej
owczy Chemski 1667. Constit. fol. 23. 3Iikoaj pisarz gro-

dzki Grabowiecki 1647. i poborca. Constit. fol. 28.

N. Winiowski kustosz Przemyski. — Józef komornik ziemski

Krzemieniecki. — Stefan pisarz grodzki Kowieski. — Ignacy
sdzia ziemski Piski. — Józef rotmistrz Piski. — Krasicki.

^Wissyger herbu Bogorya^ Stryjków. Papro. Okol.

w ksiztwie Litewskiem.
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lSl^iszoiiv»ty herbu Roch^ w Podlaskiem wojewódz-
twie, w Krakowskiem i na Rusi, i ten dom uplata si by w
dyssydeckici nowinkaci. Co z teg-o pozna, ze Jdrzej Wi-
szowaty, z Fausta Socina gówneg-o lierezyarciy córki uro-

dzony, napisa Na?'rationem Compcndiosam quomodo tn Po-
lonia a Trinitainis Reforitintis^ separati sunt Christim Uni-

tarii^ która luesza do druku iti Biblioth. Antitrinilariorum

u Krzysztofa Sandyusza pag. 207. jako pisze Hoppius in

Schediasmate fol. 122. tame u Sandyusza Jest list o yciu i

mierci j^go pag. 219. Mikoaj Wiszowaty spodzi dwócli

synów, Konstantyna i Abrahama. Z tych Konstantyna syn Sta-

nisaw z Wituskiej spodzi Marcyana bezpotomnego i córk
Elbiet Wrocesk. Abraham za komornik graniczny ziemski

Braski poj Maryann Szumkowsk, z któr weszy w ten

dom dobra Szumków , z którego potomkowie jego w Krako-

wskiem i Sendomierskiem województwach osiadszy, pisali si:
z tej zrodzi Wojciecha sterilem i Jana, od którego byy dwie
córki, Skrzypkowska i opieiiska, tyle synów Marcyan i Sta-

nisaw, z drugiej za zony Anny Sicheniowny , mia synów
piciu: Mikoaja, Benedykta, Marcyana, azarza i Stanisawa.
Mikoaj podczas koronacyi Zygmunta III. Króla zgin, Bene-
dykt, zostawi Krzysztofa i Jana, i córk Ann Moskorzewsk,
Marcyan podstoli Podlaski, umar bezdzietny. azarza syno-

wie, Jakób w Prusiech wojujc, poleg w okazyi. Stefan i Pa-

we ludzie rycerscy , i córka Anna Slesiiiska : jam czyta, ze

Zuzanna Wiszowata dziedziczka na Sokolnikach i Dybowce,
z Krakowskiego województwa, bya za Adamem Slesiskim

podczaszym czyckim. Stanisaw ostatni syn Jana z Siche-

niowny spodzi Jdrzeja, Teodora, Mikoaja i Benedykta.

Micha Sebastyan Wiszowaty
,

podstaroci i sdzia grodzki

Lwowski w r. 1657. Acta Castren. Leopol. N. mia za sob
Konstancy Kozierowsk pozosta wdow po Nielawickim , z

tej synowie, Józef czenik Liwski, Stanisaw porucznik pod
piechot w wojsku Polskiem , i Konstantyn, i córka Joanna.

N. mia za sob Mag'orzat Morsztynown starociank Fili-

powsk.
Wiktor Wiszowaty roku 1778. miecznik omyski. — Jakób

sdzia grodzki i podstaroci omyski. — Ki^asicki.

^H^itaiioirski ^ w Brzeskiem Litewskiem. Jan i Piotr

Witanowscy na Wadysawa IV. Krzysztof, Jan, Micha na

Jana Kazimierza elekcye pisali si. Kazimierz Witanowski te-

nutarz Pojezierski : maj kolligacye zChodkowskiemi. N. mia
za sob Helen Moszewsk.

^Vitko%vski herbu Nowina- w Krakowskiem woje-

wództwie. Jarosz i Seweryn Witkowscy bracia rodzeni. Z tych
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Seweryn chor«tzym by ksl«^'zlwa Zatorsklcg-o
,
pisa si z Ru-

dutowlc, bywa posem iia sejmy i deputatem na trybunay,

mia za sob;j Rusock, {^Baj^anowski za powiada ze Rrandy-

sown<^ berbii Radwan i z niej j)otomslwo) zostawi z niej eórek

dwie, z którycb starsza z Slelaneni Dembiskim, drug^a naj-

przód z Zygmuntem Dembiskim
,
po nim z Janem Ostro«^or-

skim doywotnie zmówione; synów za trzeeh: 1. Pawe mia
syna jedneg^o, który w obozie pod Toruniem umar, i córk
Zofi, la \mo voo bya za Dembiskim podkomorzycem Sen-

domierskiin , 2do voto za J<;drzejem Kuczkowskim. 2. Stani-

saw umar bezpotomny. 3. Seweryn z sejmu 1667. komissa-

rzem do rewizyi naznaczony, Consilut. fol. 31. ten z Anny
Bolestraszyckiej , spodzi córk Zoii Janowi Karolowi Jezier-

nickiemu zaubion.*}, ale bezdzietn, i synów trzecb, Stani-

sawa którego zona Ujejska , z tej by syn Samuel ksidz , i

córka Maryanna Gawroska ; Alexandra, ten modzianem umar,
i Pawa, ten poj Bog-umi z Biay Bielsk miecznikown Lu-

belsk, z któr zostawi córk jedn, Ann Gedyminow stol-

nikow Smolesk, i synów trzech, Marcyana, który poleg

w batalji pod Kaliszem ze Szwedami, Stanisawa, i Jana w za-

konie Soc. Jesu, ten z rektorstwa PoznasJciego do Francyi do

Scbambora zajeebaMszy, tame ycie skoczy w r. 1732. Jest

w druku jego ksika lubo bez imienia jeg-o wydana: Obser-

waci/e wite^ to jest naboestwo^ na niektóre dni i wita
przedniejsze przez rok, iv Poznaniu in kto 1730. Jarosz brat

Seweryna choreg-o Zatorskiego, mia za sob Elbiet W^ie-

rusk z Lubomirskiej urodzon, siostr pukownika, która mu
powia córk Ann, Adryana Becbackiego maonk, i synów
dziesiciu. Z tycb Stefana zabito, Krzysztof w wojsku zgin.
Gabryel mia za sob Barbar Buczack, z której zrodzi trzy

córki , Maryann , ta posza za Franciszka Seeyg-niewskiego,

Beat, ta pann umara, Ann ta wydana za Krzysztofa Dro-

zdowskiego. Hieronim mia za sob Og^onowsk, 7.n\i\. sterilis.

Jan Boratysk wdow po Secygniowskim , z tej byo dwóch
synów, Alexander i Stanisaw, tyle córek, z tych jedna ya
z Zyg-muntem Budziackim , drug^a z Felicyanem Trzemeskim :

inni synowie Jarosza w rónych okazyach poginli , wojskow
suc. Teg-o Seweryna chorego i Jarosza , by brat stryje-

czny , który zostawi synów czterech : Samuela , Wadysawa,
Ludwika i Alexandra. Samuel m rycerski mia za sob Ru-
seck, z której zostao si pi synów, i córek trzy, jedna z

nich Kobukowska, synowie za modzianami pomarli. Tego
ojca Samuelowego, by brat stryjeczny Jan dziedzic dóbr Ilal-

kowa pod Bielskiem , zrodzi synów dwóch , Jana i Jdrzeja,

od Jana zostaij synów trzech , Jakób który mia za sob Sta-
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rowiefsk, Jan który z Bystronowsk bezpotomny. Stefan który

poj Ruseck, córki tego Jana dwie zakonnicami w Raci-

borzu, trzecia Mag-dalena za Franciszkiem Slarowiejskim. J-
drzej syn Jana, najprzód mia za sob Palczewsk, z ni ste-

rilts , 2do roto Waniewsk, z tej córek trzy, Bobrowska,

Radomyska, trzecia zakonnic, i syn Wadysaw, Ztio voto

Kunieck , z tej syn Antoni Paulit zosta. S i w ksiztwie

Litewskiem, Jan w województwie Miskiem, Wadysaw w
ksiztwie Zniudzkiem 1674. r. Franciszek w Brzeciaskiem
z matki Paszkowskiej herbu Zadora urodzony.

Witkovrsk.i herbu Por ij ^ w czyckiem wojewódz-

twie , od Jaroskowskich swoje lini prowadz, gdy bowiem
Alexander Jaroskowski syn Jakóba i Oszkowskiej lierbu Lubicz

wzi dziaem Wilkowice, od nich przezwany Witkowskim,
ten z Krystyny Roszkowskiej herbu Doga, któr Kaliska

herbu Topor siostra suffragana Lwowskiego urodzia, spodzi
córk Katarzyn zakonnic S. Brygitty we Lwowie , i synów
trzech , ukasza dziekana katedry Lwowskiej

,
proboszcza Ja-

worowskiego, protonotaryusza apostolskiego 1665. Macieja i

Stefana ma rycerskiego , tak w okazyach przeciwko Koza-

kom, jako i w Prusiech przeciw Szwedom. N. bya za Alexan-

drem Paprockim.

1VifOllislii herbu Syrokomla , w Woyóskiem woje-

wództwie : Stefan na Witoniszu Witoniski czenik W^oyski
1691. Krystyna Konstantego Sieniuty maonka.

W^itosai^sRi herbu Jastrzbiec- w Mazowieckiem

województwie , z których jeden za czasów Paprockiego by
sdzi ziemskim Zawkrzeskim.

Ifitosan^ski herbu Nieczuja- w Sendomierskiem

województwie , kadzie tu Okolski tych , co si z Sielca pisz,

ale ich i pod herbem Prawdzie pooy, dokd nale. Temi
za czasy znajduj si w Przemyskiej ziemi, z których Samuel

Witosawski
,
poj Zofi Dedysk, i z ni spodzi córk

Maryann, ta posza za Dymitra Siemiasza Drynieckiego herbu

Sas, z której synowie Jan i Antoni Siemiasze. Synów za
trzech, Jdrzeja, Pawa i 3Iikoaja : z tych Jdrzej z Siedliska,

mia synów Samuela, Stanisawa, Antoniego i Alexandra ale

bezpotomnych. Pawe take sterilis zszed z tego wiata, Mi-

koajowi za Anna Goyska herbu Prawdzie, powia czterech

synów , 3Iichaa kanonika Przemyskiego , kustosza kollegiaty

Jarosawskiej, Piotra i Arnolfa jeszcze modzianów, i Kazi-

mierza, ten poj Barbar Malaffown herbu trzy gradusy.

Micha Witosawski umar r. 1769. suffraganera Przemyskim bi-

skupem Belineskim kreowany. — Brat jego Kazimierz z Ma~
laffowny zostawi córk i synów, Antoni sdzia grodzki Halicki
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mia za sob Odrzyioolsk , drugi Ignacy w roku 1778. obony
polny koronny pojij Dqbskq

,,
zostawi syna Ignacego oenio-

nego z Dembowsk i córk^'; Helen za pukownikiem Konstantym
Dembowskim. Eugeniusz syn Ignacego. Siostra Miciaa suf-

fragana bya za Galiskim. — N. Witosawski podczaszy z Ra-
ciborowsk zostawi dwóch synów Kajetana oenionego z Oia-
rotcsk i Edwarda oenionego z Emili Starsesk herbu Do-
liwa. —
Ilitoslaiiski herhti Prmodzie^ w Wielkiej-Polszcze

;

z Niemiec do Polski przyszli jeszcze za Krzyaków, g-dzie w
nagrod^' za krwawe ich zasugi puszczono im byo Kiecko ; na-

byli potem dóbr Sielca pod ninem, z których si(^i potomkowie
ich pisali. Czterech braci wspominaj WItosawsklch , z któ-

rych Piotr najmodszy w okazyi mz wojenny poleo-. Benedykt
z Sielca rotmistrz królewski. J(;drzej w Kaliskiem , Piotr w
Poznaskiem, podpisali elekcy Wadysawa IV. Króla. Ja-
nusz dziedzic na Sypniowie I Witrog-oszczy, kasztelan Inowro-
cawski , z Zallnsklej sdzlankl Tucholskiej , zostawi potom-
stwo. MS. konopats. N. mia za sob Zofi Pogorzelsk ka-

sztelank Kalisk, z której córka Katarzyna Franciszka, ya
z Zygmuntem Dziayskim wojewod najprzód Kujawskim , a
potem Kaliskim, pani wielkiej pobonoci, co jej przyznaje
nagrobek w Pakoszczy w kaplicy Dziaysklch , z wiatem si
rozstaa w r. 1677. N. bya za Janem Potulickim.

liVito\viez herbu Jelita, patrz Pieniek,
H^itoiivski herbu Brochwicz^ w ziemi Przemyskiej.

Gabryel Witowski z Witowie dziedzic na Stubnie, syn je^-o

z BobolankI Antoni 1692. Jan 1592. na licie Zygmunta III.

danym miastu Lwowskiemu. Stanisaw mia za sob Cieklisk.
Szymon Helen ks. Woronieck stolnlkown Kijowsk. Jan
Katarzyn Charczewsk.

1Vitoi¥Sk.i herbu Jastrzbiec- w Sendomlersklem wo-
jewództwie, pisz si z Popowa. Stanisaw Witowski, chory
czycki, wlelkorzdzca Krakowski, starosta Nlepoomskl, a
potem kasztelan Brzeziski , KrzeczowskI I Bocheski starosta,

po dwuletnlem wizieniu w Moskwie wytrzymanym, \Tszedszy
na wolno, Szujskiego pojma i przyprowadzi, w Wooszech
po zejciu Jeremiego hospodara rozruchy wewntrzne uspokoi,
do Wgier, Turek I Wiednia prywatneml egacyaml , tak si
Zygmuntowi III. Królowi Polskiemu przymili, ze na nleo-o

aski Paskie hojnie sypa, przeniós si na wieczno w roku
1637. w Jedlnie kdy koció wymurowa, z nagrobkiem po-
grzeblony. StarowoL in Monum. fol. 682. Na nasze domum
professam w Krakowie by szczodrobllwle askav*y, na ubogich
rozrutny, od NIemIry kupi dobra Regów za st(> tysicy, w r.

1635. z sejmu by naznaczony deputatem na trybuna Radom-
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ski, Constit. fol. 17. i do lustracyi dóbr królewskich w Maej-
Polszcz yb/. 58. Mia za sob \mo voto Kochanowsk herbu

Korwin , z tej spodzi córk Katarzyn Alexandra ukowskie-
g-o pisarza ziemskiego Krakowskiego maonk , i syna Stani-

sawa, 2do voto poj Zebrzydowsk kasztelank Szremsk

:

Baranów, i o trzeciej jego zonie namienia. Gold. Bractwo.

Ewie Kunegundzle Stamlrowsklej. Stanisaw najprzód miecznik,

potem podkomorzy czycki 1640. umar kasztelanem Sendo-

mlersklm , starost Lubelskim, Knyszyskim, Krzeczowskim,

Nowotargskim, Zwoleiiskim : by to Pan chwa Bosk pomna-
ajcy, koció 00. Bernardynów na Stradomiu przy Krako-

wie , który Szwedzka zawzito deplantowaa, z fundamentów
murowa pocz

,
gdy go tedy juz wpó do kosztownie wy-

prowadzi, mier odkoilczeniu jego przeszkodzia ; co znacz
inskrypcyi na drzwiach tego domu Boeg-o , w Jedlnie take
miasteczku koció wymurowa z gruntu, czego wiadkiem jest

napis u Starowol. in Monum. fol. 682. Grunt swój wasny
w Krakowie darowa 00. Reformatom, Constit. 1662. /. 23.

pisze o nim Ines. centur. 7. epigram. 12. w akademji Krako-

wskiej pewn fundacy na studentów uczyni. Dla ojczyzny te
ycia nie aowa, które w rónych okazyach na szac wysta-

wia, jako pod Smoleskiem z \Vadysawem IV. Moskw wo-

jujc
;
pod Pilawcami

,
gdzie na zhuczae chopstwo z ludmi

swemi natarszy, i dobrze ich zuchwao uchostawszy , serce

zaostrzy junakom Polskim do podobnej odwag^I
,

g"dyby jej

bya nie zalaa gsta kolej i naga trwoga. Karol Król Szwe-

dzki listami swemi zaprasza go do siebie , odpisa jako na ko-

chajcego ojczyzn syna naleao. Wszystko prawi co mam
powinienem Bogu, wierno poprzysigem ojczynie I Janowi

Kazimierzowi Królowi, Karolowi nic, ani fortunie, zaczem

raczej mier obieram sobie , nieli wiary Panu swemu niedo-

trzyma. Jedzi w legacyi do Moskwy wzgldem granic uo-
enia, i do Innocentego X. Papiea; z sejmu 1653. deputatem

na trybuna skarbowy Lwowski, Constit. fol. 2. a w r. 1661.

do Zup Wielickich yb/. 10. I do granic midzy Spiem i W^-
grami /b/. 34. Zczy si by doywotnie z Joann Eleonor
FIrlejown z Dbrowicy, córka jego Teresa czy Elbieta ya
z Alexandrem Zauskim wojewod Rawskim. Mówca Polski

tom. 2. fol. 217. Druga za Adamem Drzewickim wojewod
Lubelskim bya, i syn Antoni, y z Drohojewsk. JNIewiem

czy do tych nale: Rafa Witowski owczy Kijowski, z sejmu

1601. komissarz do granic. Constit. fol. 740. ukasz naj-

przód sdzia grodzki Kijowski, Constit. 1616. w roku 1629.

posowa na sejm ju na ten czas podczaszy Kijowski , ztamtd
deputatem zapisany do kwarty Rawskiej. Constitut. fol. 26.
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w r. 1638. komissarzem do granic, Constit. fol. 31. Stani-

saw stolnik Bezki mia za sob;j Barbarce Sadkowsk.
ll^itoivski herbu iola^ w Wiclkiej-Polszcze. N. Wi-

towski mia za sob Katarzyn Marszewsk. N. bya za Janem
Brzozowskim berbu Belina.

lkWitsk.i herbu Leliwa. Jan WItski z Elbiet óto-
wsk, spodzi córki trzy, Zofi i Dorot steriles , Ann Ba-

zyleg^o omnickieg-o maonk, (z tej Stanisaw omnicki spo-
dzi z Nowick Jdrzeja, od którego potomstwo zostaje) i syna

Stanisawa, tego z Zaporskiej córki, Maryanna Piasecka i He-
lena Jaworska, synów za piciu. Antoni w zakonie naszym,

Alexander bezpotomny. Tomasz trzeci, ten z Kieczewsk mia
córk Ludowik Gazowsk , od której synowie, Józef, Kon-
stantyn, i Franciszek Gazowscy, syn za jego Jan, po którym

z óciskiej tylko si dwie córki zostay, Maryanna Iycka i

Justyna panna. Czwarty Jdrzej, temu Ligzianka powia córk
Katarzyn Galzowsk pisarzowa ziemsk Lubelsk , z której

trzy córki Gazowskie, Franciszka sterilis ^ Bogumia zakon-

nica, i Barbara Kieczewsk, i synów dwócb , Antoni zabity,

i Micba, którego z Radzimiskiej syn Maciej kapitan Leib-

gwardyi , i córka Franciszka Staska podstolina Podlaska :

Pity Kazimierz , zona jego Konstancya Gutteterowna Dobro-
dziejska, z tej córki Ewa Janowska, i Teofila Giycka stertlisj

synów take dwóch, Jdrzej z Duninown abck sterilis ^ i

Felicyan , którego z Maryanny Giyckiej , zostao dwóch sy-

nów, Józef miecznik Trembowolski, i Antoni owczy Urzdo-
wski , i córka Petronella Bobowska.

^tW^ittail herbu Kolumna tak go zowi, przecie od zwy-

czajnego herbu Kolumny, bardzo daleki, bo powinny byd dwa
Lwy , barkami do siebie obrócone , do góry wspici , na tyl-

nych nogach stojcy, apa przednia u tego Lwa, co po prawej

stronie tarczy stoi, do góry wyniesiona, lewa spuszczona, opak

za u tego, który po lewej stronie jest, ogony za ich wzajem
splecione do góry id, na hemie rozumiem e trzy pióra stru-

sie. Z Kurlandyi pierwszy si do Polski wniós, Otto Wittan
(lubo(5 i tam jeszcze ten dom kwitnie) gdzie poj Zernick sio-

strzenic Stanisawa Koniecpolskiego kasztelana Lubaczowskie-

go , z domu Zernick, czego dowodem s. Acta Castren'.

Premislien. 1653. z ni spodzi synów trzech, 1. Jana pod-

czaszego Inowodzkiego , który Iwo voto ^ mia za sob Dobr-
sk, 2do Krusisk, ^tio Kucisk, synowie jego krom inszych,

Jdrzej burgrabia Gostyski, ona jego Zieleniecka; Scbastyan

Felicyan kanonik katedralny i oflicya temi czasy Lwowski.
2. Konstantyna podczaszego Winnickiego, ten si sprzysig
doywotnie z Kieczewsk , synowie jego, Adam yje z Rosno-

ToM IX. 24
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wsk, i Rafa[ dziekan Sdecki. 3. Stanisawa, len zs/ed bez-

potomny. Dobra ich dziedziczne Malina w ziemi Gostyskiej,

a w JL<;czyckim Budze.
1Vitllliski herbu Rola , w czyckiem województwie.

Augustyn WItuilski zakonu . Franciszka, Ordin. Minor, de

Ohserr. s jeg-o ksiki w druku. Szymon, córka jego Kata-

rzyna dziedziczka na Witunicach i jedynaczka, posza za Ja-

nusza Sierakowskiego kasztelana Brzeskiego Kujawskiego 1620.

^W^itlisl^i herbu Gozdataa., w Rawskiem województwie.

Ofiolsld \ Paprocki pisz ich Wilulski, ale nie dobrze. Jana

Wituskiego dobra dziedziczne Suchodó w ziemi Gostyskiej

lezce, i w nich solne góry wspomina Itonstyt. 1598. /". 706.

N. Wituska Stanisawa Kryskiego. N. Balcera Ftwiatkowskie-

go , maonki. N. Wituski kanonik Gnienieski od Króla ze-

sany do Gdaszczauów w r. 1644. aby magistrat tamteczny

naszych ojców z miasta nie rugowa, powag królewsk zaka-

za. Wadysaw najprzód chory 1643. potem podkomorzy

Gostyski, pose na sejm 1653. deputat do umówienia pewnej

legacyi. Constit. fol. 8. Jan Konstantyn sdzia ziemski Go-

styski, z sejmu 1685. naznaczony do rewizyi skarbu koron-

nego. Constit. foL 8. Adam podscdek Sochaczewski i Win-
centy z Zyczka Wituski 1674. N. skarbnik Gostyski 1704.

Acta Confoed. Sandom. Pawe mia za sob Zofi Grabsk
podkomorzank Brzesk Kujawsk, z której spodzi dwie córki,

jedna Zofia dostaa si w maestwo Stanisawowi Branickie-

mu , od którego bya córka Katarzyna Dzierzbicka , druga Ju-

styna Michaowi Szydowskiemu choremu Pockiemu zalu-

biona : Jedna Wituskich dzielnica z Jackowskiemi.

^Vlt^vicki herbu Sas^ w Ruskiem województwie. An-

toni AYitwicki wadyka Przemyski w r. 1679. Samuel dziedzic

na "Wilwicy z Anny z Rocieszyna spodzi Stanisawa, ten

wysze nauki traktowa w Lublinie, >^; Brunsberdze uczy si
teologji i jus canonicum , w Paryu geofrafj i , medycyny, i

inszych nauk. Powróciwszy do ojczyzny, kanonikiem Gnie-

nieskim uczyniony, i opatem Pockim, sekretarzem by le-

gacyi do Francyi , i do Danji, do Leopolda potem Cesarza od

Króla Michaa posem wysany, dzielnoci swoj wszystko do

gustu królewskiego sprawiwszy , regentem zosta koronnym i

infuatem Oyckim , to biskupem Kijowskim , z tego przeniós

si na uckie w roku 1680. tu do katedry swojej wprowadzi
kleryków in communi yjcych , co approbowaa Konstytucya

1685. fol. 17. Synod dyecezaski zoy w Brzeciu Lite-

wskim: z uckiego posuniony na Poznaskie w r. 1688. na

którem siedzc lat dziewic(5, odpocz w Panu w r. 1697. by
zelantem o honor Boski , czterech wadyków od schizmy oder-
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wawszy , z kocioem Rzymskim pojedna: wspominaj g-o

Konstytucye 1690. /ó/. 17. komlssarzem do uspokojenia pre-

tensyi kurflrszla Brandehurskieg-o. Alexander scholastyk I:<iicki

w r. 1697. jN. mia za sol)^ Kalinowsk Walentego wojskiego

Haiickieg-o córkf^', z któr mia córk Ann, la posza za Borze-

ciowskieg-o. Pawe mia za sol) Hulewiczown. ukasz 1680.

WIZEMBERG ^^lV^^^SfiB|^^^^ HERB.

Wprawdzie^ Okolski inszy ksztat ierbu ichi kadzie t. 3.

fol. 302. do którego czytelnika odsyam, atoli Bieianowski in

Fama posthuma taki pooy, jaki si i mnie dostao widzie
w kociele Zielenickim pod Krakowem , to jest powinna by
Zielonawa góra skalista, w polu nieieskiem, pod ni nlzej,

dwie liszki czarne w koronach na gowie i obrókach zocistych

na szyi , razem w gór id w praw tarczy, ogony do góry za-

darszy, na hemie jele rogaty bez korony, czarny, w obroy
zocistej, z korony "w praw tarczy wyskakujcy, midzy dwie-

ma skrzydami orlemi, z których jednego po prawej rce tarczy

nogami si przedniemi trzyma, te skrzyda barkami do siebie

maj by obrócone: takiz herb widzie na miedzianych drzwiach

do kaplicy w kociele Panny Maryi w rynku Krakowskim. Tym
herbem piecztuj si Wizembergowie, z których Jan Wizem-
berg askami Ferdynanda Cesarza, Zygmunta III. i Wady-
sawa IV. Królów Polskich zaszczycony, od drugiego trzyma
Zupy W^ielickie , burgrahi by Krakowskim , dziedzicem na

Czajów icach i 3Iasomicy, syn jego tak/e ])y burgi'abl Kra-

kowskim, mia za sob Zebrzydowsk Mikoaj dziedzic na

Obrazowicach i Jankowicacli , W^adysawa IV. i Jana Kazi-

mierza sekretarz, mz i pobonoci i szczodrobliwoci wielkiej,

24'
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któremu zmaremu w r. 1665. syn Mikoaj lakze, cliorgiew

pog^rzebow w kociele Zielenickim zawiesi, kdy sobie ojeiec

jego grób wystawi, i ten koció uposay. N. podczaszy Prze-

myski, jedzi z Jdrzejem Olszewskim legatem w r. 1G70.

po Eleonor Królow. Mówca Polsk. om. 2. fol. 407. N.
mia za sob.-j Justyn Kobielsk berbu Jelita sdziank grodzk
Piotrkowsk. Jan Helen Trembeck, córk Zygmunta, z niej

syn Jan, córki F^wa i Katarzyna. Acta Cracoiu 1(560. Jdrzej
1666. Ibidem^ N. sdzia Rawski, którego córka bya za Lip-

skim starost Rawskim.

l^yizi^ajo. Z tycb byt Mikoaj Wizgajo , najprzód

proboszcz katedry Wileskiej
,
potem biskup Zmudzki , zelant

ojczystej wolnoci, w obyczajac!) skromny, dowcipu biegego,

pobonoci pasterza godnej. Koja. m3IS. powiada, ze poZmu-
dzkim, by Kijowskim biskupem i proboszczem Trockim.

Uliz^erd herbu Odrow
.,
w ksiztwie Litewskiem.

Dowogin Wizgerdowicz w roku 1401. na sejmie Wileskim,
midzy innemi Panami LItewskiemi , wieczny pokój z Polsk
Koron za^^ar i podpisa u nsh. w Stat. fol. 120. A na sej-

mie Hrodelskim w r. 1431. Wiszegert
,
przyj na siebie i na

sukcessorów swoicb berb Odrow u ask. tv Statut, f. 127,

Piotr Wizgerd koniuszy Trocki w r. 1.588. Krzysztof Wizgerd.
Mikoaj podkomorzy UpitskI, z sejmu 1613. komissarz do granie

od Kurlandyi , Constit. fol. 45. synowie jego Krzysztof cze-

nik UpIlskI, onierz odwany, i Mikoaj czenik take Upitski,

z sejmu 1038. komissarz do granic od Kurlandyi, Constitut.

fol. 26. Daniel w mudzi. Hieronim rotmistrz powiatowy
1651. r. Jan sdzia ziemski Wileski: Jana Kazimierza skar-

bnika, i pisarza grodzkiego Kowieskiego dzielno w wielu

interesach wiadczona tej ojczynie z pochwa zapisana ?/' Abw-
stylucyacli 1662. yb/. 25. Janusz podstaroci UpItskI, z sejmu

1683. deputat na trybuna fiskalny Litewski. Constit. fol. 7

.

Podobno tene sam Janusz by podstarocim tego powiatu

1674. N. czenik Trocki, mia za sob Jasienieck Wojniank.
^W^kryiiski herbu Grzymaa , w Pockiem wojewódz-

twie i na Woyniu , Paproc/n Ich zowie Wkrzeski , z tych

Walentyn Wkryski w krajach Ruskich rycerskie ycie pro-

wadzc osiad na Woyniu pojwszy ksiniczk Zbarazk
wdow pozosta po Raworowskim. Jacek Wkryski w zako-

nie naszym temi czasy. Powinna za byd Grzymaa z mem
zbrojnym w bramie. Adam za w tyme zakonie przedtem,

rz;|'lzi kollegia Chojnickie, Ostrogskle, Rydgoskle, Lubelskie,

ycie skoczy w Ostrogu 1676. Samuel na kollegium nasze

Oslrogskle dobroczynny w r. 1677. Jan z Apollonjl Parulo-

wnv , spodzi synów siedmiu : Seweryna, Tomasza, Jerzego,
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Stanisawa, Jacka, Stefana, i Jana. Z tych Seweryn zczy
si doywotnie z ks. Wor-inieck , syna mia z niej jednego,
Antoniego Soc. Jesn. Tomasz sdzia grodzki Wodzimierski,
by deputatem trybunau koronnego w r. 1724. mia za sob
Maryann Jaowick slolnlkownr Pisk, synów z niej byo
dwóch. Mikoaj i Antoni. Jerzy mia za sob Katarzyn
Zebrowsk starociank ytomiersk, córek mia dwie, Ann i

Franciszk. Stanisaw bezpotomny I Stefan, Jacek jezuita. Jan
modo umar. Jan mia za sob Apollonia Zubczewsk, synów
z niej byo dwóch, Tomasz I Kazimierz, córek cztery, Bar-

bara, Domicella, Katarzyna i Anna. Barbara i Domicella
obray sobie stan zakonny. Tomasz wstpi do zakonu S. Do-
minika. Wacaw ^Ykryiiski , mia za sob Maryann Myso-
wsk, tego córka Krystyna, bya za Wacawem Thorzewskim
horodniczym Krzemienieckim. N. bya za Mojeszem Sieniut.

"IWleirski herbu Ogoczyk ^ tak pisze o nich Barano-
wskie i ze s w Prusiech. Jan Wlewski pisarz ziemski Che-
miski 1603. Constit. fol. 821. Bartomiej mia za sob Bia-

obrzesk herbu Abdank.

Il^adyczka ^ w ksiztwie Zmudzkiem. Jan Wady-
czka pisarz Litewski od Alexandra Króla w r. 1492. w legacyi

do 3loskwy wysany, Wiazmy i innych zamków, od Iwana
Moskiewskiego bezprawnie opanowanych, upomina si. Koja.
par. 2. Jdrzej w mudzi podpisa elekcy Wadysawa IV.

Króla.

WADYSAWSKI HERB.

Tarcza tego herbu prost lini wzdu na dwie czci po-

winna hyc przedzielona , z tych prawa strona tarczy w polu

bkitnem ma na sobie koron zot królewsk, druga ora bia-

eg^o, skrzydo barkiem do linji obrócone, na hemie nad ko-

ron, dwie trby, u kadej po cztery kóka. Ten herb nadany
od Zygmunta III. Króla Polskleg-o w r. 1G09. co approbowaa
Konstytucya tego roku fol. 895. Gabryelowi Prowanci ; z

Chemna w Prusiech by rodem : w Krakowskiej akademji wy-
suchawszy filozofji, od Anny Austryaczki Królowy , dla in-

stytucyi dzieci szlacheckich, na dworze królewskim na ten czas

bawicych si, wezwany, gdy si tam nie tylko nauk swoj,
ale i ukadnoci obyczajów swoich zaleci, od teje Królowy
do Gracu na teologi wysany, a ztamtd do Rzymu, doktorem
zosta: powróciwszy z Rzymu, Ann 3Iary córk królewsk
oddano mu na nauk , ale gdy ta w modej j)orze z wiata i z

ycia wyzua si, Wadysawowi Królewiczowi, a potem Kró-

lowi, dany by za preceptora, któr prac odwdziczajc mu
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koo syna sweg-o Zyg^miint III. w komput szlachty Polskiej

wpisa go, a od Wadysawa, którego uczy, Wadysawskini
nazwany : by potem proboszczem Warszawskim , scholasty-

kiem czyckim, kanonikiem Pockim i Chemiskim, 1628.

na synodzie Piotrkowskim , Histor. Possel. Polon. Pruthen.

Jol. 4^0. fundowa kurs filozoficzny w akademjl Krakowskiej,

ale ze ten herb jemu tylko samemu nadany, dla tego ze z nim

usta, rozumiem, przeto kszatu tu jego nie kad: fundowa
tak/.e 00. Franciszkanów w Chemnie, kdy pogrzebiony po

mierci, która przypada na rok 1631. f^ir summae modestiae

ab omni ambitione alieniis , mówi Iiobierzijcki in yiadislaiK

fol. 19.

^l^O(lai¥§>]lLi herbu 3Iurdelio., w ksicztwie Litewskiem.

Kojaotu. in MS. inni ich pisz Modawski.
Woilel. herbu Ostrzew, w ziemi Chemskiej. N.Wo-

dek owczy Zydaczewski , mia za sob Justyn Domaszewsk
miecznikown ukowsk, z tej bya córka Radoszewska, druga

za Karmelitank bos w Lublinie. Alexander w Podlaskiem

1674. roku.

lkV]:otle] herbu Prawdzie na Rusi. Maciej Wodek
starosta i genera Podolski , ten u Gojsca miasteczka , majc
tylko sto koni roty swojej, gdy Wooszy wicej niz tysic jazdy

przycignli pod to miejsce , i do miasteczka poczli szturmo-

wa , Wodek chcc Im da odpór, rocie si owej kaza goto-

wa ; ci widzc nierówne siy swoje wzgldem nieprzyjaciela,

nie tylko siebie wymawiali z tej okazyi , ale i jemu odradzali

w takie si niebezpieczestwo puszcza, nic na to niedbaW ó-

dek, ale z pocztem tylko sug- swoich, skoczy w wiksz kup
Woochów, których gdy mnie gromi pocz, widzc i szcz-

cie i mne serce jego
,
przypada mu na sukkurs owa rota,

i tak mocno uderzya si o W^oochów, e ich na gow pora-

zili. Papro, o herb. Tene pod Obertynem w r. 1531. rot-

mistrz, sia mztwem swem pomóg do zwyciztwa. Biel.

fol. 565. Sarnicki. Mia za sob ask Stanisawa wojewody

Sieradzkiego córk. Papro, o herb. fol. 398. Bram w Ka-

miecu Podolskim wymurowa, i zamek nie tylko ufortyfiko-

wa, ale i ksztatniej ozdobi *). Stanisaw syn jego, z Herma-

nowa si pisa, najprzód kasztelan Lwowski 1593. potem wo-

jewoda Bezki , starosta Halicki i Koomyjski, mia dwie ony.
Pierwsza Elbieta Zamojska córka kasztelana Chemskieg-o,

*) W roku 1552. wraz z innemi odbiera hod od Piotra wojewody
Modawskiego, Matyasz czyli Maciej Wodek chory i sta-

rosta Kamieniecki. — Cod. Dipl. Vol. L fol. 619. -— Prsy-

pisek Kimsickiego.
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siostra Jana Zamojskiego kanclerza i hetmana wielkiego ko-

ronnego, umai'a 1595. z klóioj eói-ka Jadwiga zalubiona Pio-

trowi Firlejowi kasztelanowi Zawiehojskiemu , a polem woje-

wodzie Lubelskiemu, co j)oznae z jej nagrobku w Kronie,

wypisa go i Sturowol. iii JJannm. t«; Zamojska w Lwowskim
kociele 00. Dominikanów pochowa z nagrobkiem wspania-

ym , wzgl<^'dem której ^otarz tam Najw. Malce marmurowy
wystawi, koron*; teje S. Pannie z bogatych kamieni na g^ow
woy, kielich da i patyn szczerozote, krzy srebrny. Okol.

Russ. Flor. fol. 77. Druga Jadwiga Olenicka, któr tame
pogrzeb 1611. lablicc srebrn nad jej g-robem powiesiwszy.

Trzecia zda mi si zona jego bya Elbieta Kamieniecka, czy

tez ojca jego. Pisze o nim Okolski, ze zamku Halickiego, lubo

nie dobrze opatrzonego przeciwko Tatarskim insullom obroni,

zabiwszy wodza ich , i drug^ich rozproszywszy , a ze mu si

S. Katarzyna panna i mczenniczka, podczas tej inkursyi przez

sen pokazaa , i upewnia , ze i jego , i ten zamek w swojej

opiece miaa: dla teg-o wdzicznym jej tej aski bdc, kaplic

na cze jej lam wystawi , kdy obrazy od niego powieszone

o tem wszyslkieni wiadczyy. ^V roku 1553. na weselu Zy-

gmunta Augusta Króla g-onitwy z kopij czyni. Orichov. in

Pnneg. nupl, Janczyski in MS. a z niego Kowalickiw swoic/i

kazaniach fol. 238. poda, ze g^oclem bdc u Mikoaja Da-

niowicza w dzie wity
,
gwatem prawie od nieg-o w pole

wycigniony, lisa postrzeg niezwyczajnej wielkoci , skoczy

rczego za nim Mikoaj, i daleko drugich wybieza : w tem lis

ów , w olbrzyma si strasznego przemieniwszy , Mikoaja z ko-

nia strci , i w bocie unurzawszy , kijem prawie na mier
zbi. Bielicki za w kazaniach swoich powiada: ze AYodka,
z konia zwaliwszy, i w Akteona si obróciwszy, tak g-o w sie-

ciach uwika, ze go ludzie nie poznawszy ciko utukli. (???)

Wspomina go Konstytucija 1598. yb/. 690. gdzie mu zlecia

Rzeczpospolita , aby na zasuonych jej pola puste na Podolu

i Rusi dzieli, i 1601. /o/. 745.

R. 1778. Jan Wodek pisarz grodzki Brzesko-Litewski. — Krasicki.

^VO(lck herbu Pókozic^ w Rawskiem województwie,

Pawe W^odek svn Szymona z Anny Guchowskiej spodzi
czterech synów, z tych pierwszy Marcin, którego Irzecli synów

byo z Zofji Kobyliskiej, Grzegorz, Sebaslyan i Jan. Drugi

ukasz, ten z Zofji Jaboskiej, spodzi syna Franciszka, któ-

remu Jadwiga Okrglicka powia dwóch synów, to jest Piotra,

tego z Konstancyi Rudzkiej tylko si córka zostaa Cecylia , i

Kazimierza, tego z Barbary Ryszkowskiej, to potomstwo: Sta-

nisaw, Kazimierz, Ignacy, Piotr, Helena, Antoni. Trzeci

Bartomiej , len zy z Maryann Katysk. Czwarty Jakób.
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IW^odek. herbu Sulima , w Ruskiem województwie.

Wodkowicz Jan kasztelan Halicki , dziedzic na Kniehynicach,

we Lwowskiej katedrze otarz ku czci Matki Boskiej fundowa,

który konsekrowa Odrow arcyl)iskup Lwowski w r. 1441.

ScrobiszoiK in Vit. Archiep. Leop. Jan mi(^'dzy trupami na

pobojowisku ycie salwowa. 0/io/. Maciej Wodek sdzia gro-

dzki Inowrocawski, z sejmu IGIO. komissarz do Torunia o

krzywdy pannom zakonnym poczynione. Constii. fol. 13. N.

mia za sob Katarzyn Trzaskowsk, z tej byy trzy córki,

Marvanna Dzierawska, Zofia Cieszkowska, Helena Chrz-

szczewska. Z teg^oz domu by Bartomiej Wodek podkomorzy

Sendomierski w r. 1414. na licie Króla Jagie, n Lipskiego

dec. 1. qu. 7. o którym pisze Cromer lib. 18. ze synowiec

Piotra Wisza biskupa Krakowskiego, mia za sob, berbu Le-

szczyc, i dla tego przy jego bonorze mocno obstawa.

\W\oiae\L herbu Zabawa
.,
w Krakowskiem wojewódz-

twie. Tego domu przodkowie w kociele S. Wojciecba w Ko-

cielcu chowali si zdawna
,

póki wiara wita midzy niemi

miejsce miaa , mówi Paprocki. Krzysztof Wodek mia za

sob Katarzyn Stadnick, któr Zborowska urodzia: zostawi

syna jednego Samuela, który w modym wieku na Szlsku zgi-

n, i na nim ten dom usta, to pisze Baranów, i przydaje, ze

za czasów jego, tylko trzy yyzteg-o domu Wodkowny, jedna

z nieb urodzia JanaZbylitowskiego, ojca podsdka Krakowskie-

go i braci jego, druga Stanisawa Morskiego ojca opata Sde-

ckiego. Trzecia od której by Jdrzej Olenicki upnik Krakowski.

liWodkon^ski* N. Wodkowski, mia za sob Ale-

xandr Lyczkown.
WocieJow^si^er^M H^czelc, w Wielkiej-Polszcze.

"WostoirslLi^erAM Czo/e^, w Wielkiej-Polszcze. Piotr

z Woszczowa kasztelan Dobrzyski , podpisa przywilej Hro-

delski Króla Jagie, u ask. w Stat. fol. 127. N. Wosto-
wski , mia za sob Regin Arcembersk córk Pawa. Teresa

bya za Kazimierzem Tarnowskim. Wojciech kasztelan Krzy-

wirlski , marszaek u Potockiego prymasa koronnego umar
1737. N. z Ann Drohojewsk zy sterilis. Zofia Adryana

Noskowskieo-o herbu ada maonka. Mikoaj i Kazimierz w
Poznaskiem, Maciej w Kaliskiem 1697.

l^ostoifski herbu Oksza. Okolski z Dugosza po-

wiada, ze Derszaw Wostowski herbu Oksza, pod Korono-

wem mnego rycerza urzd na sobie wypeni, któremu po-

wiadcza Bielskifol. 307.
Wadysaw Wostowski, — ale niewiadomo jakiego herbu —

obersztleilnanl , wspomniony w Konstytncvi r. 1667. — f^oL ff^.

/„/. 939. _ Krasicki.
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IWoszek herbu Pielesz^ ale z t odmian, ze midzy
mieczami na krzy zozonemi ,

powinny hyc cztery róe biae,

w polu czerwonem , tak ze jedna z nich na g-órze, druga pod

ni na dole, trzecia z boku i czwarta. Biel. fol. 60. I*uproc.

IV GniuzdziefoL 1119. O herb. fol. 561). Okol. t. 3./. 304.

Klejnoty fol. 90. Wprawd/.lec ci autorowie ten herb Wo-
szkiem nie Pieleszem zowi , tylko ze ma z tym wielkie podo-

biestwo, ebym nie zag-<;szcza herbami kart, dla tego do Pie-

leszy g-o pocignem. Zowi go za Wloszkieni i famili od

Marcella czy Marcellina Wiocha biskupa Kruwickiego , albo

jako ich temi czasy zowiemy. Kujawskiego trzeciego, który tu

na pocztkach wiary z Rzymu przysany, przykadnie wito-
bliwie owieczki sobie powierzone rzdzc, przez lat omnacie,
poszed po zapat<^ prac swoich w r. 1035. w Dwiernie pogrze-

biony. Dainal. in f^tt. Episcop. Cujav. Od brata jego dom
W'oszków rozmnoony w Polszcz , z których jeden by pod-

skarbim nadwornym Litewskim, Stanisawa imi daje mu Okol-

ski : drugi by suffraganem Kujawskim w r. 1595. jako czytam

in 31S. Rozrazev. Stanisaw Woszek w zakonie naszym , w
roku 1608. rzdzi Domuni Professam w Firakowie

,
potem i

Warszawsk , kollegium take Wileskie , a tez i prowincy
Litewsk

,
jego najwicej prac od schizmy oderwane ksita

Succy, wspomina Sachin. Histor. Societ. p. 5. /. 2. n. 90.

Jeszcze i podzidzie dom ten kwitnie w Podlaskiem. N. mia
za sob 3Iarcyannc owieck.

1Vl:0SZ3f^l0^sUi herbu Leszczyc , w Wielkiej - Pol-

szcz , z których niektórzy pisali si z Janowca dziedzicznego

miasteczka: Starowa, in Monum. fol. 469. wyranie o nich

pisze. Z tych Feix Woszynowski 1623. N. byaza Wawrze-
cem Kierskim. N. w zakonie naszym rzdzi kollegium Lubel-

skie w r. 1683.

^H^yuski* w Rawsklem województwie. Micha Wyski
i Jan podpisali elekcy Jana IIL Króla.

^Vlloroi¥SKi herbu Kociesza , w Brzeskiem Kuja-

wskiem. iV. Wnorowski mia za sob Ann Osieck pozosta
wdow po Radojewskim, z tej bya córka Maryanna za Miko-

ajem Kuciskim. Marcin miecznik Brzeski Kujawski, sdzia

grodzki z sejmu 1676. komissarzem naznaczony, Const.f 50.

Samuel i Bronisaw w Bezkiem 1632.

Maciej Wnorowski r. 1778. miecznik Bielski. — Wojciech pod-

stoli Braski. — Krasicki.

Wnuczek, herbu Jastrzbiec dom staroytny. Jan

Wnuczek kanonik Gnienieski w r. 1466. na licie u Damal.

in Archiep. Gnesn. fol. 261. Wnuk Jan wojski Czerwono-
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grodzki 1523. po któreg-o mierci Zygmunt I. Król Polski pe-

\vii| summ«; przysdzi Slrzemeskiemu. Geneal. Strzem. Piotr

Wnuczek de Pitniczany podkomorzy Lwowski 1605. Acta
Castren. Leopol. Drudzy z nich w ksi(;ztwie Litewskieni po

rónych województwach osiedli. Marek Wnuczek cywun Re-

lowski rotmistrz królewski, pod Wielkieml ukami 1569. by
jeden z posów Litewskich do Lublina na dokoczenie unji z

Koron. Adam pods<;dek Wileski. N. pisarz ziemski Oszmia-
ski 1613. Stanisaw pose na sejm 1621. Constitul. fol. 18.

Tomasz podstoli Orszaski, mia za sob Eleonor Wakowi-
czown«^^ wojsk Misk. N. bya za Pawem Ejsmontem, ta

znalaza obraz Panny Maryi Ejsmuntowskiej cudami wsawio-

nej. Trzy Wnuczkiewiczowny byy na opiece Zygmunta Au-

g"usta Króla
,
jedna z nich wydana za Iwana Jelca , i dobra

z ni, Korniny, Malin: druga za Hornostaja , i dobra z ni
Rohtycza i Ditatowice : trzecia za Woronicza i z ni dobra

Pliszczyn. Geneal. Jelców. Z teg-o domu Wnuczków, by
jeden kasztelanem Ciechanowskim , któreg"0 córka posza za

Mikoaja Soohuba slawneg-o rotmistrza. Papro. Okol.

WoiloratlzKi herbu Pohog^ w ksicztwie Litewskiem,

z Polski si tam przenieli. Przecaw Wodoradzki , za Króla

Jag-iea odwany przeciw Krzyakom onierz , syn jego Ale-

xander dworzanin królewski , starosta Kiernowski , zostawi z

Dawgirdowny wojewodzanki Wileskiej, synów: Jerzego i Mi-

koaja. Z tych Jerzy zszed bezpotomnie, Mikoaj za by mar-

szakiem u Gastolda wojewody Wileskiego , syn jego Woj-
ciech mia za sob Sokolisk, z której zostawi syna Mikoaja,

ten starost Mohilowskim bdc , zabity jest od Szwedów pod

Frejdenem wbatalji, ona jego Radoszaska, z której synowie

Jdrzej, Mateusz i Jakób. Z tych Jdrzej wojowa Woochów
z Zamojskim hetmanem przeciwko Michaowi hospodarowi,

w Wgrzech za Cesarzem, w Inflanciech by rotmistrzem po-

wiatu Wikomierskiego. Mateusz by czenikiem Kowieskim
w r. 1638. m rycerski w Inllanciech z Karolem Chodkiewi-

czem , o wiar katolick gorliwy , zkd pierwsz on swoje

prawowiernemu kocioowi pozyska, 2</o roto zczy si by
z Eudoxy Krystyn Druck Horsk ksiniczk , z któr zo-

stawi potomstwo, umar w Wilnie 1643. Szwagrem jego by
Krzysztof Chodkiewicz wojewoda Wileski , bo mia siostr

Eudoxyi za sob Zofi. Miko. Laurynowicz kaza. Chiro-

mancya. Jakób pisarz ziemski Oszmiaski, od modoci swojej

wojenno traktowa: syn jego z Wilczkowny Alexander Jakób,

wyda Thesaurtim Kiszkarum Familiae infol. w lVilnie 1644.

suc przy dworze Michaa ks. Radziwia podkanclerzego i

hetmana Litewskiego umar. Kojaow. in MS.
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1VoflyiiSki herbu Iiociesza .,
z Mnlszewskich poszli:

bo gdy Benedykta Mniszewskiego , dwaj sl«; synowie dobrami

ojczystemi dzielili; Piotr jeden z nieb, wzi dziaem Koozb
i Mniszewko , od którego potomstwo , imi przodków swoicb

na sobie utrzymali: Jan drugi brat Wodynie, i zt;jd Wodyil-

scy. W Podlaskiem województwie wioska ta bya, ale gdy po-

tem lasy i zarose do niej nalece wyei^to, a obszerne pola

ludzie posiada poczli, dwadziecia wsi , krom drobniejszych

folwarków, na tern miejscu póniejsze czasy rachoway. Stefan

z Wodynia, a bodaj nie syn Jana, chory Warszawski w r.

1525. podpisa dekret ksicztwa Mazowieckiego przeciwko he-

retykom, u uhiesk. in f^it. Episc. Pocen. Jan podczaszy

Drohicki, pose na sejm 1589. podpisa tranzakcy B<;dzisk.

Mikoaj za czasów Paprockiego (któremu Zauski w Mowach
rónych , kasztelani Liwsk przypisa) z Kosobudzkiej kaszte-

lanki Sierpskiej , spodzi syna Jana, dziedzica na Mi«;dzylesiu,

ten najprzód by kasztelanem Liwskim, potem Podlaskim z sej-

mu 1611. komissarz do granic od Prus ksicych, Constitut.

fol. 21. dalej wojewod Podlaskim od Zygmunta IIL wynie-

siony, peen zasug umar 1616. Zczy si by doywotnie

z Zofi Sobiesk Marka wojewody Lubelskiego córk , ale po-

dobno mia i drug : bo Paprocki o herbach wyranie pisze,

e mia za sob ten wojewoda Krasisk Dorot herbu Sle-

powron, synowic biskupa Krakowskiego, i Genealogia Kra-

siskich wiadczy, e Dorota Krasiska sdzianka ziemska Cie-

chanowska, wdowa po Wojciechu Michowskim wojskim Li-

dzkim , bya za Wodyskim kasztelanem Liwskim , ta tedy

Sobiesk powia mu dwie córki, Marcybell Gedeona Tryzny

podskarbiego wielkiego Litewskiego , i Gryzeld Sapiehy Jana

Stanisawa marszaka w. Litewskiego maonki : na tej drugiej

zmarej 1633. pogrzebie, mia kazanie Ks. Jakóh Olszewski

Soc. Jesu^ które do druku poda, w nim opisa jej mierd

witobliw : tyle synów , to jest Marka kasztelana Podlaskie-

go, z tym go tytuem zapisaa Konstytucya 1641. komissarzem

do granie od Prus /b/. 20. a przedtem by podkomorzym Dro-

hickim
,
jako namienia Olszetoski ws^wmnwny : córka jego

Anna, z Janem Felixem Radziejowskim kasztelanem Wielu-
skim zmówiona, Triarius paneg. Schol. Piar. H^iclun. druga

zda mi sie tegro Marka córka , Konstancya z Wodynia z Butle-

rem Gwilhelmem podkomorzym koronnym, to pewna, ze to

bya kasztelanka Podlaska, dobroczynna na zakonnice S.Brygitty
• w Lublinie 1675. Jdrzej brat Marka kasztelana Podlaskiego,

owczy Podlaski , z tym tytuem podpisa pacia conreuta Jana

Kazimierza Króla. Posujc na róne sejmy, czsto go na wiele

funkcyi ojczyzna naraaa, jako to na trybuna Rodomski 1629.
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do kwarty Rawskiej 1643. do rewizyi skarbu koron ne«»o l()32.

Na«;;Tol)kI jeg-o I drui^Ich Wodyskich widzie w kaplicy u

S. Jana w Warszawie. Umar len Jdrzej kasztelanem Podla-

skim, zona jeg-o podohno Zgorska.

^'odzicki herbu Leliwa^ w Krakowskiem wojewódz-
twie, z t jednak rónic ze na hemie kad pó lwa, wyska-

kujcego z korony do góry w praw tarczy, z ogonem zadar-

tym, w prawej apie przedniej, trzymajcego bero troch
nachylone , któreg-o bera wierzch lilia koczy. Wawrzeniec
i Maciej Wodzicki bracia rodzeni, pod wojn Tureck, za

Jana III. dobrze zasueni ojczynie, i Królom, na sejmie ko-

ronacyi tego Króla Jana , w komput rycerstwa I^olskieg-o , i

z potomstwem swoim pci obojej policzeni w r. 1G76. tak, e
ich zaraz sposobnych uznano do \>szystkich prerogatyw, urz-
dów , i honorów w tej ojczynie. Constilul. fol. 59. Z tych

Wawrzeniec Jan W^odzicki skarbnik JNurski
,
podczaszy War-

szawski , administrator zup Wielickich i Bocheskich , zszed
z tego wiata w r. 1701. zona jeg^o Gratowna, z której córka

Ag-ata Stanisawowi Tgoborskiemu starocie Maogosckiemu
zalubiona : z synów jego Micha dziekan kanonik i offieya Kra-

kowski deputat na trybuna koronny w r. 1723. i 1741. admi-

nistrator biskupstwa Krakowskiego sede vacanle^ drugi Kazi-

mierz stolnik Krakowski, umar 1742. r. trzeci Piotr stolnik

Krakowski
,
g^enera major : czwarty Jan.

ff^iadomo o Rodzinie IJ^odzickich.

Z powodu Wojen Szwedzkich, w czasie których , czci spalone,

czci zabierane byway akta , a po wikszej czci dla niepo-

rzdku familijnych archiwów mao ladów pozostao o nich a do

w 1670. w którym to czasie Jan Wawrzeniec Wodzicki sta-

rosta Zywicki naby Kopalni w Olkuszu , a póniej by olbor-

nikiem królewskim , z czego zdawa rachunki. — Wspomnienie
jest tylko w dziele ,, Zbiór pamilników o dawnej Polszcz przez

Niemcewicza T. I. wydania Warszawskiego z r. 1822. sir. 186.

a wydania Lipskiego z roku 1838. str. 134." e Stanisaw
Wodzicki , dworzanin królewski na pogrzebie Zygmunta Augusta,

niós ciao jego wraz z innemi dworzanami, ale kto on by? i czy

od niego pochodz inni Wodziccy, tego lóe wiadomo. —
Take roku 1580. w aktach grodzkich Sochaczewskich jest intercyza

lubna midzy Pawem Wodzickim podczaszym a Katarzyn
Szydowsk. Z tego maestwa pozoslao 3. synów, Adam,
Stefan, Piotr i córka Magorzata za Janem Lipskim. — W r.

1628. wedle intercyzy lubnej w aktach grodzkich owickich ze-

znanej 'Józef herbu Leliwa Wodzicki poj Barbar Strzakowsk
z którego to zwizku pochodz Wawrzeniec i Maciej; jak

dowodzi dzia midzy niemi zrobiony w r. 1660. w aktach gro-

dzkich owickich zachowany.
Jan Wawrzeniec Wodzicki w póniejszych tranzakcyach by skar-

bnikiem Nurskira : póniej postpi na podczaslwo Warszawskie.
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czego w akcie komissyi up Wielickich i i3uch>'u$kich , w czasie

bezkrólewia po Janie III. wysianej, dowód, niemniej w nagrobku
lego w kociele archipresbyleralnym P. M. w Krakowie. — Byl
upnikiem Wielickim i Bocheskim przez cae panowanie Sobie-
skiego. — Pokupi rozmaite dobra ,

jako lo : Zota z przylego-
ciami, Wawrowice , Rogów, Nicznanowicc z przylegociami,
Przygrodów i Wyszyce. — Mia za sob;j Ann^' 3iaryc Crotown
herbu Rawa ^ z któr spodzi Agalc za Tgoborskim , tudzie
Piotra kasztelana Sandeckiego, najprzód stolnika Krakowskiego,
generaa majora , i szefa puku konnego Królowej Jadwigi ; we
Francyi pukownika regimentu Uoyal Suedois. — Jana starost
Ujskiego. — Kazimierza stolnika Krakowskiego

,
generaa ma-

jora , o którym ,, Przyjaciel Ludu z r. 1836. T. I. na karcie 163.
pod tytuem przegld wojska Polskiego za Augusta II. wspomina,
e by szefem regimentu dragonów. O jego za wdowie to jest

:

Stolnikowej Krakowskiej
,

pisze autor pamitników za panowania
Augusta II. na karcie 9. w 1838. r. drukowanych, e przy ko
ronacyi tego Króla, meblami swemi i rozmailemi sprztami ustroia
zamek Krakowski przez Szwedów za Jana Kazimierza zrabowany.
— Niemniej ksidza 3Ii chaa podkanclerzego koronnego, na par
tygodni przed mierci, na kauclerstwo nominowanego, biskupa
Przemyskiego, jak to wiadczy nagrobek jego w kociele kate-

, dralnym Krakow^skim. —
Ze Wawrzeniec Wodzicki by szlachcicem i nawet wyszed z

skartabellalu, dowodem jest, e by skarbnikiem, a póniej pod-
czaszym. Prawo bowiem do trzeciego pokolenia w skartabellacie

objtym, uywa praw politycznych nie pozwalao. — A có do-
piero gdy syn jego Micha podkanclerzy, by kanonikiem Krako-
wskim, wiadomo za wszystkim, e pod ów czas kady ka-
nonik z czterech herbów po ojcu, i tylu po matce wywie si
musia.

W ogóle sdz, e Wodziccy pochodzi musz z szlachty Ma-
zowieckiej

,
poniewa Wawrzeniec w tamtem województwie

otrzyma skarbnikostwo i podczastwo , a potomkowie jego
, jako

posiadacze wielu dóbr ziemskich w województwie, Krakowskiem,
ju na urzdach tego województwa bywali. — Ze Wawerze-
nie Wodzicki wiele zliaczy za panowania Jana III. dowodzi
list jego wasnorczny do niego pisany , zapraszajcy na wesele
córki swojej 3Iaryi Klementyny, gdzie jest wspomnienie e on
z dwoma synami w r. 1683. znajdowa si na sawnej wyprawie
Wiedeskiej. — Bratem Wawrzeca by Alaciej, sekretarz pry-
watny Jana III. który nieeniwszy si, bezpotomnie umar.

Piotr Wodzicki syn Wawrzeca, "kasztelan Sandecki
, przywiza

si do partyi Króla Stanisawa Leszczyskiego, i w randze ge-
neraa wojowa z nim lat kilka przeciwko Sasom : a gdy po po-
race Karola XII. pod Putaw , Stanisaw do Francyi schroni
si musia wraz z Panami do swego stronnictwa nalecymi, wy-
robi mu u zicia swego Ludwika XV. stopie pukownika w re-
gimencie Francuzkim , Royal Sudois. — W subie tej walecznie
odznacza si musia, poniewa w takim czasie,, gdzie orderami
nie szafowano, otrzyma krzy kommandorski S. Ludwika, przy
którym na wszystkich portretach jest malowany. — Po mierci
Augusta II. by jeszcze z Królem Stanisawem w Gdasku, a po
zdobyciu tego miasta przez Moskali, otrzymawszy amnesty wróci
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do kraju. — Z pierwszej ony Grabiskiej mia jednego syna

Antoniego, bezennego w Batawji zmarego, i córk sakra-

mcntk. — Drug on kasztelana bya Konstaneya Dbiska,
\\cv\i\\ Rawicz , z niej zostao piciu synów: Eliasz hr. starosta

grodowy Krakowski i Stopnicki
,
genera Maopolski orderu Ora

biaego i . Stanisa^wa kawaler. — Franciszek hr. starosta

Grybowski orderu . Stanisawa kawaler , mia za sob Zofi
Krasisk, starociank Nowomiejsk , siostr Królewiczowy Pol-

skiej , ksinej Kurlandzkiej , herbu Korwin. — Jakób kawaler
orderu go Stanisawa, dziedzic Korzkwi. — Kanty kano-

nik Krakowski , opat Mogilski orderu Ora biaego i go Stani-

sawa kawaler. — Józef genera major orderu S. Stanisawa ka-

waler , szef regimentu Królewicza Xawerego , który poleg w
obronie ojczyzny pod Szczekocinami 6. Czerwca 1794. i córka

Marya, maonka Scypiona podstolego Litewskiego.,

—

Stanisaw hr. Wodzicki, syn Franciszka, orderu S. Stanisawa
kawaler ,

przez 4 lata do 1794. koraissarz cywilno wojskowy po-

wiatu Sendomierskiego i Wilickiego , w 1810. prefekt depar-

tamentu Krakowskiego, póniej senator wojewoda Królestwa Pol-

skiego, od 1816. prezes senatu Rp. Krakowskiej pi razy na

tem dostojestwie potwierdzony, dzi yjcy: ona jego Anna
z hr. Jabonowskich, kasztelanka Wilicka, herbu Grzymaa. —
Franciszek hr. Wodzicki syn starszy tego, dziedzic Borek,

ma za sob Zofi Rzyszczewsk , Rzyszczewskiego b. puko-
wnika i Aliny z ksit Czartoryskich córk. — Wadysaw
modszy syn Stanisawa bezenny dotd , i córek pi: Katarzyna

hr. Konarska, Julia Bielska, Aniela hr. Dziayska zmara, He-

lena Niemojewska i Emilia hr. Dziayska.
Karol drugi syn Franciszka starosty Grzybowskiego z Krasiskiej,

poj Dbisk herbu Nieczuja, bezdzietny, — i Lucya córka,

za hr. Przerembskim.

Eliasza generaa Wielkopolskiego z hr. lVielopolsk potomstwo.

Córki: Elbieta hr. Potulicka. — Konstaneya Mieroszewska. —
Karolina Bystramowa. — Tekla hr. Maachowska wojewodzina

Krakowska. Synowie: Piotr major w wojsku Austryackiem bez-

dzietny i

Józef ten w maestwie z ksin Jabonowsk herbu Gryf mdi

potomstwo, córki, Karolin hr. Mycielsk, i Emili hr. Zboro-

wsk: synowie: Alexander dziedzic Tyczyny oeniony z Iza-

bella Jdrzejewicz. Henryk dziedzic Kocielnik poj w ma-
estwo ksiniczk Sukowsk herbu Siilima

,
po której mierci

poj drug jej siostr — i Kazimierz. —
Wodziccy otrzymali dyploma na grafostwo za Cesarza Franciszka II.

to jest Eliasz w 1799. Franciszek za w r. 1803. które przez

komitet heroldyczny senatu w Królestwie Polskiem potwierdzone

zostay i nowe podajcym wydane zostay dyploma. — Dla uzy-

skania grafostwa musieli zoy Wodziccy dowody dostateczne

gubernium Lwowskiemu, kiedy tene przywilej przyznaje tej ro-

dzinie dawno i zasugi cywilne i wojskowe : Kwerenda za
wczeniejszych tranzakcyi po grodach województwa Krakowskie-

go i Sendomierskiego , byaby trudn , a moe i niepodobn
,
ju

to dla tego , e niektóre przez Szwedów zniszczone zostay, ju
e pozostae, przy zmianach Rzdu na insze miejsca, kilka razy

przenoszone byway. — Z dokumeiitbw familijnych.
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VFodziiloivski herbu Poraja w Wielkiej - Polszcz,

w Kociaskim powiecie i w województwie Sendomierskiem,
pisz si z Zobna. J«;drzej Kazimierz W^odzinowski mia za

sobtj Agnieszk 3Iajkowsk;|. yicta Castren. Sendotnir. 1696.
Z tej byo dwóch synów, Mikoaj w stanie duchownym, i J-
drzej , ten [)oj Katarzyn z 3Iaenczyna Karbotown , siostr

Józefa Karbota i Clirzonowskiej : z tej spodzi dwie córki, Ma-
ryann KoclianowsL-j i Krystyn W^awrzeilca Cieliskiego ma-
onk, synów za czterech, Felicyana wstanie duchownym,
Antonieg-o , AValenteg-o i Michaa.

WodziiiisKi herbu Jastrzbiec- ci wyszli z wojewódz-
twa Sieradzkiego, nabywszy przezwiska tego od dóbrWodzina
i Wodzinka tam lezcych, i po rónych województwach, zie-

miach , i powiatach
,

possessyi nabywszy poosiadali. Z tych

Krzysztof Wodziski Poznaski , Pocki , Putuski kanonik w
r. 1678. N. chory Liwski, mia za sob Cieszkowsk. N.
miecznik Mozyrski, Zofiann Szamowsk, z której potomstwo,
Adam, Serafin, 31aryanna i Julianna. Kazimierz poj Wi-
ktory Kucisk, z tej byo piciu synów, Wadysaw profess

w zakonie Augustyniaskim, Jakób , 3Iikoaj , Rafa, i Józef,

córki za dwie , Maryanna Wojciechowi Sokoowskiemu s-
dziemu grodzkiemu Przedeckiemu zalubiona , i W^eronika na
ten czas w Panieskim stanie ; Mikoaj miecznik Liwski, córka

jego Teresa wydana za Kazimierza Dziaowskiego 1700.

Objani tu najprzód wypada, e Mikoaj miecznik Liwski, o

którym w kocu wzmianka , z pierwszej ony Magnuskiej, mia
syna Kazimierza od którego posza linia w Kujawach osiada,
i córk Teres za Dziaowskim , — z drugiej za Oborskiej sy-
nów kilku: Konstantego, N. chorego Liwskiego, Karola,
od których pochodzi linia po rónych ziemiach Mazowsza osia-

da; córki za, Zuzann za Oborskim i Dorot za Franciszkiem
Skarbkiem.

Z linji po rónych ziemiach Mazowsza osiadej: — Konstanty
mia synów: Karola, starost Nurskiego, póniej senatora ka-
sztelana, i Feli X a archidyakona owickiego Jcanonika Warszv
skiego. — N. miecznik Mozyrski z dwóch on mia synów

:

Adama owczego Orowskiego, Gabryela który by biskupem
Smoleskim jeszcze za Augusta UL — Ignacego generaa dzie-

dzica Runek. — Córki: Ann za Modliskim podkomorzym, drug
za Kossiuskim , i trzeci która bya przeoon klasztoru sakra-

mentek w Warszawie. — Karol starosta Nurski z Godlewskiej
zostawi syna Gabryela i córk Maryann za Antonim Kos-
sowskim kasztelanem Inowodzkim. — Adam z Zaiciszank zo-
stawi dwóch synów : Gabryela i Jana Nepom ucena , i dwie
córki : Maryann z pierwszego lubu on Xawerego Walewskie-
go , z powtórnego ksicia Ludwika Radziwia , i Kunegund
on Ignacego Tymowskiego senatora kasztelana. — Ignacy dzie-

dzic Kunek z Zaborowsk zostawi dwie córki : jedne za Rako-
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wieckiin, drug za aniewskim. — Gabryel syn starosty Nur-

skiego z Kietlisk, zostawi dwóch synów: Karola i Leona,
i córk za 3Ilockini. — Gabryel syn Adama z Izdisk zosiA-

w ii trzech synów : Tomasza, Józefa i Michaa, i dwie córki

Justyn za Wadysawem Orsetti, i Konstancy za Józefem Or-

sctti. — Jan Nepomucen z Karolin Gói^sk, mia jedynego

syna Kazimierza, który zgin w bitwie pod Grochowem w r.

1830. — Ignacy genera korpusu kadetów za Stanisawa Au-

gusta , z Domnszewskioj , mia syna : Stanisawa, który by
vf wojsku Polskiem kapitanem i córk Izabell za Jakóbem Ko-

mirowskim, póniej za baronem Maltzan. Tene Ignacy mia sióstr

kilka , z których Róa bya za Gislerem pukownikiem wojsk Pol-

skich. Jedna za Alexandre^m Brzostowskim kasztelanem Mazowie-

ckim : inne za Mockim, winiarskim, Grzybowskim. —
Z linji w Kujawach osiadej, a mianowicie od Kazimierza dziedzica

Bogusawie idcej : Jakób stolnik zszed bezpotomnie. — Mikoaj
stolnik Brzeski Kujawski z Cisk, mia jednego syna Anto-
niego chorego Brzeskiego Kujawskiego. — Rafa chory mia
z Teres Sluck syna Jana Pawa podsdka i córk Konstan-

cy za Jakóbem Kretkowskim starost Przedeckim. — Ignacy
podczaszy Kruwicki mia za on Ann Dobrsk, i zszed bez-

potomnie. — Weroniki mem by czenik Subicki. — Antonii
chory , w maestwie z Kassyld Orsetti zostawi dwóch sy-

nów, Macieja i Wincentego. — Jan Pawe podsdek z

Barbar Mikorsk zostawi dwie córki. — Krystyn w Panie-
skim stanie zmar, i Teres w maestwie z Wincentym
Wodziskim yjc. — Maciej senator wojewoda z Konstancy
uszczewsk córk Jana Pawa ministra S. W. yje dzi bezpo-

tomnie. — Wincentego za dzieci s : Antoni, Felix, Ka-
zimierz, Marya, Józefa i Teresa. — Fel ix w maestwie
z ucy ^o/?c^f/ ma synów Augustyna i Wincentego. Ma-
rya wesza w zwizki maeskie z Józefem hr. Skarbek. —
liWodKisa^vski^er^Marfo?-ff, patrz Jjaiickorou-

ski • ile ze jednejze z nimi krwi.

^PToj ako^vs]4.i herbu Brochwicz ^ w ziemi Przemys-

kiej : Mikoaja dziedzica na Wojakowie, znajdziesz w ksig^aci

ziemskiei Lwowskieli w r. 1432. Wojciech 1577. Acta Crac.

Tomasz Wojakowski, modo ycie w Rzymie skoczy w roku

1614. pochowany tame w kociele S. Stanisawa biskupa i

mczennika z nagrobkiem, który wypisa Starowa, in Monum.

f. 813. Jan i Piotr 1636. Remig-ian podstoli Przemyski pose

na sejm 1627. ztamld deputat na trybuna Radomski, Const.

fol. 5. a w^ r. 1633. komissarz do granic od Wgier, Constit.

fol. 31. tene zda mi si juz kasztelan Lubaczowski , mia za

sob Sylwestr Zamojsk , z tej by syn Kasper sdzia ziemski

Przemyski, wspominaj go Konstytucye 1667. komissarzem

do lustracyi zamku Przemyskieg-o. Constitut. fol. 14. Zszed
z tego wiata w r. 1669. Ten \mo voto mia za sob Stawsk,

z której zostay si dwie córki, Zofia Humnicka podsdkowa
Przemyska , i Teresa Skurczyiiska , tyle synów , to jest Re-
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miglan podstoli , a potem poJsdek Przemyskl , marszaek s-
dów skarbowych ziemi Przemyskiej 1692. z sejmu 1690. ko-

missarz do g-ranic odW(;o;Ier. Constit, f. 18. Ten z Maryann
Gumienieck wdow po Clilewickim , spodzi IzabelN; zakon-

nic S. Benedykta w Jarosawiu , Antoniej^o i Jana zakonu

Kaznodzlejskleg-o , Kaspra stolnika Przemyslkiego, którego z

Maryanny Potoekiej syn Mielia, tego zona Rojowska, z niej

Kasper, i córki dwie, 3Iaryanna i Teresa. Konstantego cho-

rego Latyczowskiego , ten i z braci swoj ustpi swojej

kamienicy kolleglo naszemu Przemyslkiemu 1689. Hist. Coli.

dobra by sobie w doywotni przyja Firlejown kasztelank

Sanock, z której by syn Mikoaj, te^o z Dobrzaskiej zostao

potomstwo, i córka Werena, ta posza za Otarzewskiego.

Drugi syn Kaspra sdziego Przemyskiego z Stawskiej , Jan

najprzód podkomorzy , a po mierci Uslrzycklego kasztelan

Przemyskl, w r. 1693. wyniesiony od Jana lii. Króla, tego

pierwsza zona Krasicka Konstancya , córka Marcina Konstan-

teg-o kasztelana Przemyslkleg-o z Zofji Ossoliskiej ^ ta mu po-

wia trzech synów. Franciszka kanonika Przemyskiego, lie-

miglana , któreg^o ona Kalinowska , z tej by syn Jan w zako-

nie, i Józef, którego z pierwszej ony Zielonczanki, córka

Maryanna posza za ugowskiego, z drug za on tene Józef

Eufrozyn Borowsk herbu Ogoczyk, y sterilis. Z drugiej

ony Zofji Silnlckiej wdowy po Gouehowskim cioreiym Po-

dolskim Jan kasztelan Przemyskl, spodzi córk Ew Swlrsk^j,

i syna 31Ichaa, którego z Ciesklej zostao potomstwo. 2do

voto Kasper sdzia Przemyskl , mia za sob Zofi Jelcown
chorank Kijowsk, od której byy dwie córki, Sylwestra

Snopkowska, i Barbara Druszklewiczowa, tyle synów, to jest

Pawe kantor Lwowski , archidyakon Przemyskl, deputat na

trybuna koronny w r. 1699. 1718. i Jerzy owczy Sanocki,

temu Helena Leszczyska herbu Korczak sdzlanka ziemska

Sanocka, wdowa po Marchockim starocie Chciskim , zro-

dzia dwie córki, Svlwestr pierwszym zwizkiem Józelii Peki,

drugim Stanisawa Traczewskiego maonk, i Konstancya Ula-

nick, tyle synów: Józefa stolnika Przemyskleg-o , deputata

na trybuna koronny z Krakowskiego 1723. którego z Ulanl-

cklej syn Antoni, i Klemensa, który z Stadnick y sterilis.

Krom tu wyliczonych jeszcze ci kwitnll , Jakóh WojakowskI
kustosz Oycki 1640. jest jego nagrobek w Oyce, z wielk
jego pochwa, i u Starowa, in Momun. fol. 523. Jan Wo-
jakowskI chory Przemyskl, z sejmu 1661. komissarz do po-

granicznych dyfferencyi od Wgier, Constit. fol. 34. rozsta

si z wiatem w r. 1667. w Lublinie deputatem bdc na try-

buna koronny. Hieronim sdzia Sanocki 1667.

Tom IX. 25
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Niesiecki przy opisie tej farailji opuci Jana StanisawaiTo-
niasza Wojakowskicli, którzy z ziemi Lwowskiej podpisali elek-

cy Króla Polskiego Augusta II. jak wida w Volumen Legum
w tomie V. na karcie 913. jako te równie Andrzeja z tVo-

jakoicoj Wojakowskiego czenika Zydaczewskiego dziedzica wsi

Borek w województwie Sendomierskiem pooonej, o czem prze-

konywa zapis doywocia r. 16G7. Feria seatf posijestum sancti

Bortholomei Apostoli proama w grodzie Zydaczewskim zja-
wiony, a oraz pozew na sady kapturowe Sendomierskie r. 1(574.

Sabhatho post festum Assumptionis in caelum gloriosissimae Vir-

ginis Mariac w grodzie Seudoraierskim, zeznany. Ten Andrzej
z Jf-^ojdkoicej Wojakowski czenik Zydaczewski z Agnieszk
Podolsk spodzi syna Franciszka, który naby w wojewódz-
twie Krakowskiem powiecie Ksiskim wie Góry jak okazuje tran-

zakcya wieczysta r. 1701. dnia 5. Lutego w Krakowie nastpiona

a póniej r. 1803. dnia 10. Kwietnia w ziemstwie Ostrogskiem za-

pisana , i z Domicell z Czajów Wizemhergówn mia syna Zy-
gmunta, który by stolnikiem Zatorskim i Owicimskim i dzie-

dzicem wsiów Sadkowej Góry i Ujcia w województwie Sendo-

mierskiem pooonycli jak wiadczy intromissya w te dobra wzita
i roku 1742. Feria sexta in Vigilia festi natioitatis beatissi-

mae Virginis Mariae w grodzie Sendomierskim zapisana. Zy-
gmunt pierwszy raz mia za sob Konstancy Witowsk która

bezdzietnie zmara , w powtórnem za maestwie z Anto-

nin z Bulakoivskich Tyrniiisk czenikow Zakroczymsk zo-

stawi trzech synów: Jana, Kazimierza, i Jacka. Z tych

Jan by pierwej stolnikiem Wendeskira za przywilejem Króla

Stanisawa Augusta roku 1771. dnia 7. Czerwca w Warsza-
wie wydanym i tego roku dnia 8. Padziernika w aktach gro-

dzkich Lwowskich oblatowanym , nastpnie podkomorzym dworu
Króla Polskiego jak wiadczy przywilej tego Króla Stanisawa
Augusta r. 1771. dnia 6. Lipca w Warszawie wydany i tego
roku dnia 7. Padziernika w aktach pomienionych Lwowskich za-

jawiony; sprawowa te i inne urzda, jako póniej w r. 1792.

by deputatem trybunau koronnego Lubelskiego, a przeniósszy si
na mieszkanie w województwo Woyskie naby na dziedzictwo

w powiecie Krzemienieckim wsie Bryków , lValóiv i Bojmaki za

tranzakcy wieczyst r. 1806. dnia 13. Czerwca w aktach po-

wiatu Krzemienieckiego zapisan; mia za sob najprzód Rozali
z }Vierzhiczów , z t spodzi syna Zygmunta który bdc
ksidzem wieckim wsawi si kaznodziejsk wymow i umar
we Lwowie, i Teres córk za Antonim Olszamowskim. Po-

wtórnie za oeni si z Maryann z Bukotuickich Wzykoio
Biidzk choryn Radomsk wdow, z niej zostawi syna Leona
Fidelisa Recessa trzej imiennego, i córek sze; Franciszk
pierwej za Antonim Maciorkowskim , a powtórnie za Antonim
Choiskim ; Delfin za Józefem Wojakowskim porucznikiem wojsk
Polskich ; Ester pierwej za Ludwikiem Czechowskim poruczni-

kiem wojsk Polskich , a powtór za Janem Wróblewskim poru-

cznikiem wojsk Austryackich ; Antonin pierwej za Alexym Izdeb-

skim kapitanem legionów Polskich , a powtóre za Marcinem Je-

owickim ; Honorat za Antonim Chmielowskim pukownikiem
wojsk Rossyjskich , i Maryann za Antonim uszczyskim majo-

rem wojsk Rossyjskich. Leon Fideis Recess syn Jana by
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deputatem Woyskiego szlacheckiego deputackiego zgromadzenia,

na teraz dziedzic wsi Ohi^yszkowiec w powiecie Krzemienieckim
pooonej za tranzakcy r. 1829. dnia 1 . Lutego w aktach Krze-
mienieckich zeznan, a oeniwszy si z Franciszk Jana Patry-
kowskiego chorego Malborskiego córk, spodzi trzech synów

:

1. Jana Andrzeja Seweryna, 2. Ferdynanda Józefa
Antoniego, 3. 31 ark a Antoniego Lawrentego Andrzeja;
i cztery córki: 1. Joann za Stanisawem Chamcem, 2. Juli,
3. Emili , 4. 3Iaryann. Familia la zapisan zostaa do rodo-

sownej szlacheckiej ksigi gubernji Woyskiej czci szóstej, dla

staroytnych rodów ustanowionej, jak przekonywa dekret Woy-
skiego szlacheckiego deputackiego zgromadzenia roku 1802. dnia

15. Grudnia pod N. 1484. zapady, Avraz z dopenieniami póniej
do niego nastpionerai , z których to dokumentów ta genealogia

jest uoona. — Druga za linia w Królestwie Polskiem zamie-

szkaa posza od Kaspra syna Zygmuntowego ten z Ger-
trud z Gseckich Lipsk zostawi czterech synów : Igna-
cego, Leona, Karola, i Maurycego, który zosta bi-

skupem. Trzeci syn Zygmunta Jacek z Ann z ubkowskich
Wysock mia tylko dwie córki , Katarzyn za Pawem Rosoo-
wskim i Antonin Karwowsk. — Z dokumentóuj familijnych

' zoonych u Wydawcy.

^)WoJaiioivski herbu Leliwa w Pruslecli
,

pisali si
z "Wojanowa von Damerau, rozumiem ze jedene dom z Czap-

skiemi, ale róne dobra, róne im przezwiska naday, przecie

na hemie herbu swego Wojanowscy tylko siedm piór strusich

kad. Krzysztofa z WoJanowa kasztelana Gdaskiego w roku

1490. kadzie 31S. o FamiL Prusk. Piotr by starost Gru-
dzizkim za Zyg-munta Augusta. Felix by kawalerem Malta-
skim , kommendatorem Poznaskim, umar w Gdasku, tame
w kociele 00. Dominikanów pogrzebiony

, gdzie w maym
chórze w cianie napis marmurowy , tak o nim mówi : Sarci-

nam corporis hic deposutt, qui cum strenuus exstttisset mi-

lesy virtute crevit et meritis^ 1621. Gedani. Brat jeg-o ro-

dzony Piotr dziedzic na Kleszczowie pode Gdaskiem, mia za

sob Dulska , która Dulsko i Lubochini w dom jeg^o wniosa,
z ni spodzi dwóch synów, z tych starszy pojwszy Smosze-
wsk, zostawi ci by wprawdzie potomstwo , ale wkrótce za

ojcem do grobu weszo , z córek za jedna bya za Stanisaw

wskim , druga za Lisowskim , trzecia za Michaem Szczsnym
Biaochowskim. 31S. de FamiL Pruss.

1VoJenkoifski herbu Abdank^ w województwie c-
czyckiem, w powiecie Orowskim s Wojenki dobra, z których

tego imienia nabyli : dom staroytny. Bodzta z Wojenkowa
kanonik czycki 1392. Midzy inszemi dwóch byo braci ro-

dzonych , Sebastyan i Jan , z tych Sebastyan Wojenkowski
oeniwszy si w Podgórzu z Zabarowsk , tame osiad, zosta-

wi % ni synów , najprzód Kaspra odwanego onierza , któ-

25'
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re"*o mrzhva (lo.<wia(lczywszy Golski wojewoda Ruski i starosta

Barski, czsto mu kommend nad swemi ludmi zoslawowat

:

temu na Wojenkach ojciec udzia zostawi, jako Ksigi Bie-

ckie wiadcz, zabiy polem od Tatarów, w Barze spoczywa.

Pawia, drug-i to syn Sehastyana, sekretarz królewski, z sejmu

deputowany do zapaty wojsku, zona jego Krystyna Naropinska

lierhu Belina, spodzi! z niej córk Ann i syna Stanisawa :

podobno to ten Stanisaw by potem proboszczem katedralnym

Lwowskim w r. 1085. i deputatem na trybuna koronny 1687.

pochowany ten Pawe w ókwi. Córki tego Sehastyana, jedna

posza za Jana Dunina Rzuchowskiego, druga za Kiliana Grzy-

ma. Brat Sehastyana Jan , z Katarzyn Stanisawsk zrodzi

Daniela i Piotra, córki dwie, Elbieta bya zakonnic S. Be-

nedykta w Stanitkach, druga Marta. O tym Janie wiadcz
Ksigi Grodzkie Przemyslkie ^ kdy dobra zony swojej prze-

daje Piotrowskiemu : bodaj to nie ten Jan pisarzem by gro-

dzkim Bieekim, i kollegio naszemu Krosieskiemu ksigi swoje

darowa. N. mia za sob Katarzyn agiewnick. Jadwig'a

bya za Janem Borowskim herbu Abdank. Pawe pisarz skar-

bowy.
'^^ojeiiski herbu Pókozic, w ziemi Przemyskiej. Ja-

kóba ^Vojeskieg-o ma rycerskiego, si wielkich i wzrostu

dorodnego wspomina Okolski.

^Vojeiislii herbu Zadora^ w Krakowskiem wojewódz-

twie. Stanisaw Wojeski na ten czas archidyakon Pilecki,

genealogi swoje opisa w ksice, której da tytu: Flamma
redivivn^ in kto ^ z rónych 'przywilejów , Ksig Ziemskich

i Grodzkich^ historyków etc. któr tu z niego przytaczam.

Stefan z Brzezia kasztelan Wojnicki , z Anny hrabianki z Wi-
nicza, Acta Terrestr. Cracov. 1379. spodzi dwóch synów,

Zbigniewa z Brzezia i Stanisawa : od Zbigniewa id domy
Lanckoroskich, Russockich, Wodzisawskich, Paszkowskich,

od Stanisawa W^ojeskich. Kadzie tu przywilej Karola IV.

Cesarza dany w r. 1355. którym tych obudwu braci hrabiami

kreowa, i sukcessorów ich, i drugi Kazimierza Wielkiego

Króla Polskiego dany w r. 1370. a per ohlatam do Grodu
Krakowskiego podany w r. 1646. gdzie ten Król tak mówi o

Stanisawie. Ejusdcm opera cum saepius ad Serenissimos Ro-
manorum Impcratores^ atque in causa Serenissimi Regis Un-

gariae ad f^enetorum Dominium usi fiierimus , tali ejus

dexteritate
^
quod etiam J^enetius uh omnibus fuerit appel-

lalus : t tedy dzielnoci w rónych legacyach tak si przy-

mili Kazimierzowi Królowi, ie go podkomorzym swoim uczy-

ni, poj by Bachn z Tczyna, co pozna z dekretu komissyi

królewskiej w r. 1369. w którym t Bachn przy tenucie Zar-
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nowieckiej zupenie zostawiono, z tej spodzi trzeci synów,

Jana, Wadysawa i Jakóba. Umar ten Stanisawów r. 1367.

pochowany z nagrobkiem w Krakowie w kociele S. Fioryana

na Kleparzu, po lewej sli'onie kocioa pooonym, ale tak juz

na ten czas litery wytarte na kamieniu byy, ze ledwo ich prze-

czyta moono : Stunislao Comiti a Brzezie^ f^enelo nuncu-

pato , liegio Camerario , f^iro de Reg , Patria , Ecclesia

meritissimo , Bachna Comitissa de Tczyn Conjunx maestis-

sima posuit. Z synów jeg^o Wadysaw Wojeiiski by owczym
Brzeskim Kujawskim, podpisa pokój Brzeski u ask. w Stat,

fol. 141. i u Herbirta. Drugi Jakób starosta Dobrzyski, o

którym /iromer 1. 16. wiadczy, ze gdy Krzyacy z wojskiem

Dobrzy naszli i spalili, Polakom którzy tam zamku bronili, i

starocie tego miejsca Jakóbowi Pomieczykowi gowy ucit^li.

List za Jagie Króla tak o nim mówi: Accedit ad hoc, quod
Jacobus Frater Joannis ^ Capitaneus Dobrzynensis in Jideli

forlisue arcis ejusdem defensione ,
prout strenuum decet

militein , vitam pro Patria et gloria jjostponendo
,
fortiter

occubiiit^ nec arcefit captam videre voluit. O potomstwie

obudwu tvcli braci , staroytno(5 nie dopuszcza czeg^o si do-

mylad. Jan trzeci ich brat najstarszy, cz swoj, któr mia
w ojczystym zdawna Brzezin, przeda Przedborowi z Brzezia

stryjecznemu swemu , czego jest dokument w ksig-ach ziem-

skich Krakowskich 1385. feria 2da post Festum SSS, Trini-

tatis.) w Wielkiej-Polszcze pojwszy Ann hrabiank z Górki,

tame possessyi naby, i sdzi ziemskim Poznaskim zosta

:

pisze o nim Kromer Uh. 15. ze propter injusta judicia et

scelera perpetrata^ cruenti daemonis cognomentum meruit^

conjiscatione bonorian et carcere punitus : atoli z listu Jagie
Króla danym w r. 1412. w Budzie, dokd by ten Król zje-

cha , dla widzenia si z Zygmuntem Cesarzem, a oraz Królem

W^gierskim, który tame przywodzi, jawna jest, ze ten Jan

przez ludzi swoich wyamawszy si z wizienia , uda si by
do wspomnionego Zygmunta Cesarza, kdy tak si temu Panu,

i na wojnie i w pokoju swoj wiern usug zaszczyci, ze za

nim do Króla Jagie instancy swoj zaniós: Jagieo Dobka
kasztelana Wojnickiego na rozsdzenie sprawy jego zesawszy

do Wielkiejpolski, gdy si od niego dowiedzia, ze sama ka-

lumnia te mu excessa zadawaa , kiedy on z urzdu swego pod

interregnum, ale i cikie zamieszanie Grzymalitów z Nacza-
mi , wszystkich wykraczajcych podug prawa kara , i exorbi-

tujcych wedug susznoci gromi, ztd zawzito, publiczn

go n-Iesaw okrya przy sprawiedliwoci niewzruszenie zawsze

dostawajcego. Zyndram tez miecznik Krakowski i hetman

przeciwko Krzyakom pod Grunwaldem zezna, ze ten Jan
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z mioci ku ojczynie z synem swoim Jdrzejem na t batali

priysa by Icilkadziesit koni : dla teg^o Król Jagieo , nie

tylko, ze mu konfiskowane dobra wróci kaza, nie tylko ze

mu wyomanie si z wizienia darowa, ale go i do aski swojej

przypuciwszy , w senacie go Polskim osadzi , kasztelani mu
Bieck konferowawszy ; i coroczn pensy sto grzywien z zup

Wielickich dla niego naznaczywszy. Jdrzej syn jeg-o podsdek
Brzeski Kujawski, z którym tytuem znajdziesz g-o w Statucie

Januszowskiego^ a potem i podskarbi tego Króla, ten prze-

ciwko Krzyakom przez wszystek czas tej expedycyi mnie
stawajc, zasuy sobie na to, e mu Jagieo nada dobra Ho-

rotków, Czaplin, i Boryszów, o czem kadzie tene Autor list

Królewskie dany w HrocUu nad Bugiem 'Zda Octobris w r.

1430. poj by w maestwo Weronik z Bnina, z której

mia syna Przedbora, czego dowodem jest list Jagie Króla

w Metryce Koronnej dany w Korczynie 1439. którym appro-

buje donacy wsi Rokitna temu Przedborowi , i drugi Wa-
dysawa Króla Polskiego i Wgierskiego w r. 1430. którym

sto grzywien z up Wielickich co rok , do zg'onu ycia temu

Jdrzejowi paci kaza. N. W^ojeski owczy Brzeski Kujawski

1436. u ask. w Stat. fol. 141. Przedbor wspomniony, poj
Magorzat z Przetyczowa Myszkowsk , i z ni w posagu 250
grzywien, znajdziesz jej Reformacy iv Ksigach Ziemskich

Krakowskich 1437. feria 2da die S. Martini. Czci swojej

na dobrach Wierzki donacy uczyni Klemensowi de W^ierzki,

czego popiera list Anny ksiny Mazowieckiej , dany w Rawie
w r. 1457. /er/a 2da ant festum Purijicationis B. M. f^ir-

ginis
e
Król za Kazimierz III. znajc jego wierne zasugi tak

sobie, jako i ojczynie wiadczone, kiedy dla niej i ycia i for-

tuny swojej nie aowa, puci mu wie Schycze w stu grzy-

wnach , o czem list przywodzi tego Króla , dany w Krobi

1474. i drugi o tyme czasie, z którego pozna, e Kazimierz

Król wyprowadzajc syna swego Wadysawa na tron Czeski,

dwór cay jego pod rzd Przedbora podda, mode lala Wa-
dysawa na przezor jego spuci i obrotn rad, wic eby by
móg tem wygodniej Panu swemu assystowa Przedbor, kupi

sobie od W^acawa ksicia Cieszyskiego zamek Ziemblicz,

czego dowodem jest list tego ksicia, a poniewa w tych

listach wspomnionych, ba i w statutach, raz ich Wojeskiemi,

drugi raz Wenetami zowi, ztd wnosz, e te obadwa na-

zwiska za jedno zdawna rozumiano, w aciskim Venetus, w
Polskim za do akcentu naszego skadniejszym, Wojeskim.
Zostawi ten Przedbor szeciu synów, Stanisawa, Hieronima,

Piotra, Wacawa, Jana i Wojciecha, czy jednak w Czechach

po zaszej tame mierci ojcowskiej zostali si , czy potomstwo
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jakie zostawili , wiedzie trudno , ile w obcem Królestwie to

si dziao: o jednym tylko z nich Janie jest pewna, ze poj
by w Czechach Katarzyn*^ Walszteinown*^ : którym Król Zy-
gmunt I. Król Polski bc^dc w Wiedniu g^oi>ciem , w r. 1515.

u Maxymiiiana Cesarza, jemu i zonie je^o pewn pensy soli

z zup Wielickich co rok naznaczy, pókiby yli: ta Katarzyna

powia mu dwóch synów, Wojciecha i Jdrzeja, z których

Wojciech wróci si do Polski za czasów Zyg-munta Aug-usta,

i osiad w Prusiech , o czem jest list tego Króla 1572. dany,

a od Zygmunta III. approbowany w r. 1591. na prob Ma-
xymiliana Piotra, syna teg-o Wojciecha. Jdrzej przykadem
brata swego idc

,
po experymentach wojennych w rónych

obozach , za Stefana Batoreg-o Króla do Polski take zawita,

przyj g-o mile Stefan , ile juz sobie przedtem dobrze znajo-

mego , i pod wojn Moskiewsk piset piechoty Niemieckiej

pod wadz jeg-o podda, z któr on na Moskw wszdzie m-
inie nacierajc , zasuy sobie na osobliwsz odwagi swojej

chwa u Króla i u Zamojskieg'o hetmana: bo pod zamku So-

kola dobywanie, w gow ciko raniony, a pod zamkiem Wiel-
kouckim

,
pierwszy po rozwalinach muru wpad do zamku,

i tam si wrcz z nieprzyjacielem cinajc , w piersiach i w
*'g'oleni ran wyniós, co o nim list teg-o Króla w If^arszawie

dany 1581. 25. Luteg-o opowiada, umar 1589. w Wrocawiu
w kociele 00. Dominikanów S. Wojciecha przy ojcu pogrze-

biony. Mia za sob Justyn Brzezisk z ziemi Dobrzyskiej,

reformacya jej tv Grodzie Latyczowskim 1584. z tej zrodzi
dwóch synów, Jana Jdrzeja, i Macieja, z tych pierwszy pod
Smoleskiem z Zygmuntem III. Królem Polskim wojujc, za-

bity poleop, (bya i siostra ich Justyna zakonnic u S. Ducha
w Krakowie, umara 1629.) drug^i Maciej burgrabia 3Iyleni-

cki, ten dwa razy luby maeskie ponawia, pierwszy raz z

Ew Kaczyck ostatni dziedziczk tego domu. Acta Terrestr,

Sandom. 1624. feria 2da post S. Franctsct Confess. Drug-i

raz z Alexandr Barbar Ochock. Acta Custren. Cracov.

1640. Z pierwszej byo dwóch synów, jeden Stanisaw archi-

dyakon Pilecki, i kanonik Krakowski, potem biskup Kamie-
niecki 1679. i opat Lubiski, u Ludowiki Królowy by w wiel-

kich respektach , nie tylko dla swojej dzielnoci , któr w nim
doznaa, gdy go rónemi czasy, i w trudnych interesacli,w leg-acyi

do Francyi posyaa, ale tez i dla moralnych cnót, które si w
tym praacie wydaway, wyzu si z miertelnoci w r. 1685. po-

chowany na Bielanach u 00. Kamcduów. Drug-i Wadysaw ar-

chidyakon Kiecki. Z drug- Ochock spodzi trzech synów, Ale-

xandra, Jana i Ludwika, ten w dobrej staroci swojej wito-
bliwe ycie zakoczy w zakonie naszym w Lublinie w r. 1707.
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^Vojew^Ó€lzl4.i herbu Abdank^ w Podltiszu dom sta-

rodawny, jeden z nich w ex{)edyeyi pod Smoleskieni, za Wady-
sawa IV. Króla zgin. Jan WojewodkaNiniski w Miskiem,
podpisaelekcy Wadysawa IV. Pawe Jan Wojewódzki, filo-

zofji doktor i kolleg-a major, scholastyk S. Anny, wyda do

druku: Imo. Latirus Seraphica ^ Oratio de S. Bonaventura
Doctore Seraphico 1669. Cracov. infol. 2do. Pnnegyr. fu-
nebris Demelrio ff^imowiecki. Castell. Crac. Sitpr. Exe?'-

cttuum Duet \Q>S2. in fol. C?'acov. Jeremi Kazimierz Woje-
wódzki

,
podczaszy Czerniecliowski , by komissarzem do uzna-

nia g^ranic Beskarzarszynem w roku 1653. Szymon podpisa

elekcy Augusta II. z ziemi Nurskiej.

W O J E Y K O H E R B.

Ora nosz czarneg-o z rozdart g-ow, nos i nogi u nieg;o

óte, pazury czarne, korona zota nad gow jeg-o, w biaem
polu , tak miaem ustn relacy. S ^Vojeykowie w ksicztwie

Litewskiem, z tych N. Wojeykowna bya za Kasprem Gu-
szyskim Duninem.

^V®jucBi herbu Paparona^ w Sieradzkiem wojewódz-
twie. Mikoaj Wojucki piknych przymiotów czowiek, ale w
modej porze znikn.

1iVoJiityiisSi herbu Nowina- w Woyskiem woje-

wództwie
,
jednaz ich krew z Hulewiczami

,
jako si tam do-

czytasz. Wsko z W^ojutycz 1432. Acta Terrestr. Leopol.

Sieko Wojutyski ziemianin Woyski. Metryka ff^oyska
1528. MichaA syn Pawe 1600.

Htfolaii herbu Lis^ w województwie Wileskiem. J-
drzej Wolan, midzy Kalwiskiej sekty obrocami w Polszcz,

jeden z pierwszych, pisa wiele przeciwko katolickiej prawdzie,

na co mu odpisywao znacznych i mdrych kilku doktorów

prawowiernych , a midzy inszemi , Franciszek Turrianus Soc.

Jesu w r. 1577. a ze Kalwiskie bdy w wielkich domach Li-

tewskich najwicej si po ten czas gniedziy, dla tego i ten

Jdrzej w respektach by u ksit Radziwiów. Jest w druku

jego ksika de Libertat Politica 1572. Tomasz W^olan,

najprzód sdzia grodzki Oszmiaski, 1632. r. podpisa pacta

conventa W^adysawa IV. Porzdek Elekcyifol. 18. w roku

1633. ju marszaek Oszmiaski, pose na sejm i komissarz,

Constit. fol. 39. posowa i w r. 1638. zkd komissarzem na-

znaczony do uoenia prowincyi Smoleskiej, Constit. fol. 35.

synowie jego z Kopaszczewskiej , Jerzy pisarz grodzki Wile-
ski. Piotr Wolan z Hoownianki , suy z ksiciem Bogu-
sawem Radziwiem koniuszym Litewskim pod chorgwi pan-
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cern
,

poleg- pod Werkami od 3Iosk\vy. Boj^usaw stu/y z

3Iicliaein Paceni wojewod Wileiiskim i lielmanem pod usar-

sk lat trzynacie, niz odwany, mia za soh Tyzenliauzown(;.

Alexander AYolaii pod Pelyliorsk clioi';(gwIa , z Krzysztofem

Potockim podczaszym Litewskim. Jerzy spodzi trzecli synów,

Tomasza, Jana i Alexandra. Iiojatow. in MS. N. bya za Ja-

nem Ilaraburd. Jan Wolan zakonu 3ltnor. de Obseruan,

wyda do druku : Ziuierzciado porywcze ludziom w rónych
opiniach zbawienie swoje pokadajcym , dla ich prdkiego^
w lepocie swej dusznej przejrzenia^ z pisma S. zoone;
przydane s do niektórych listy jego., (które tez osobno z

druku wyszy, w Krakowie in kto w r. 1641.) N. mia za sob
Dorot Ozicbowsk«i , by on sdzi ziemskim Oszmiaiiskim.

Po umieszczeniu tej wiadomoci o familji Wolanów póniej w dodatku

w Tomie IV. umieci Niesiechi nastpujce obszerne opisanie

:

Jdrzej Wolan i z bratem swoim Jakóbem otrzyma indy-

g"enat w ksiztwie LItewsklem od Zyg-munta Augusta , kdy
si krzewie pocz. Wolanowo miasteczko w Oszmiaiiskim po-

wiecie, za przywilejem królewskim zaoywszy. By na rónych
funkcyach

,
pisa ksigi , ale dalekim od wiary katolickiej du-

chem , a midzy inszemi. Imo. De Liberlate politica sive ci-

vili Cracov. 1572. 2do. Oralio funebris in laudem Nicolai

Radiuilii f^ilnae 1584. 3tio. Apologiam drugich Radziwi-

ów. 4to. Anabaptismus y sive speculum Jidei et pietatis

Anabaptistarum po Polsku f^ilnae 1586. 5to. Paraenesis

ad omnes in Regno Poloniae, Samosatenianae et Ebioniticae

doctrinae Professores f^ilnae 1588. 6to. Ad nova Ebioni-

tarum contra Paraenesim objecta responsio data 1581. Spi-

rae. 7mo. Epistolae aliuot aduersus Satnosatenianos de Di-
vina Trinitate f^ilnae 1592. 8vo. Caecitas et paena Eccle-

siae Honnoviae f^ilnae 1608. umar w roku 1610. wieku 80.

Trzy razy ponawia luby maeskie, pierwszy raz z Katarzyn
Niemciank, z lej córka wydana za Jerzego Stanisawskiego.

Drugi raz z Oborsk ZoII Piotrown herbu Abdank podko-

morzank Trock, z W^oowiczowny marszakowny Litewskiej

spodzon, z tej byy cztery córki, jedna Kierdejowa, druga

Sakowiczowa , trzecia W^akowiczowa, czwarta Biegaska.

Trzeci raz z 3Iiosaw kniaziow Zyzemsk starociank Rze-

czyck, ta mu powia dwie córki, jedne Tomaszowi Osti'o-

wskiemu , drug Olszewskiemu herbu Korwin zalubion, i

synów trzech. 1. Piotr podkomorzy Oszmiaski tak wielkiej

siy, e karet szeciokonn za koo porwawszy w bie^u za-

trzyma, podkowy koskie ama, zgin w okazyi pod W^er-

kami, zczy si by doywotnie z Jesmanow, z której spo-

dzi dwóch synów, Adama pisarza ziemskieg^o Miskiego, ona



394 l¥olan.

jeg-o Krzyczkowska chorzanka Rzeczycka, i Jdrzeja pods«^dka

Oszmlaiiskieg-o, z Pakoszowny herbu Prawdzie, której matka
bya Pacowna straznikowna Litewska. Dwie córki , z dwiema
braci rodzonemi Hrehorym i Mikoajem Cedrowskiemi spo-

winowaci. 2. Jan cliorzy Oszmiaiiski, mia za sob Ann
Monstwilown herbu Mogia, i z niej syna Pawa pisarza ziem-

skiego Oszmiaskiego, po którym z Elbiety Mleczkowny sc-

dzianki ziemskiej Wilkomierskiej, nie zostay tylko dwie córki,

jedna Biwojny, druga Wakowicza maonki. 3. Tomasz naj-

przód sdzia grodzki , a potem marszaek Oszmiaski , starosta

Krewski i Czotyrski po mierci ojca swego, dwa razy wkracza
w zwizki maeskie, raz z Kapaszczewsk, urodzon z Soo-
hubowny i siostr rodzon Morskiej stranikowy Litewskiej, i

Kosakowskiej kasztelanowy Witepskiej, drugi z Katarzyn Ho-
owniank, urodzon z Wilczkowny wojewodzanki Miskiej
herbu Kozie. Z pierwszej byo dwie córek, jedna ya za Ja-

nem Haraburd, druga za Kamiskim, i syn Jerzy, najprzód

podstaroci Zmudzki , umar pisarzem ziemskim Wileskim,
ona jego Krystyna Turowna herbu Kownia, podstolanka Or-

szaska , z tej syn Tomasz czenik i rotmistrz województwa
Trockiego, oeni si z Krystyn Tyzenhauzown, której matka
Gruzewska podkomorzanka Zmudzka, urodzona z Potockiej

herbu Pilawa ; spodzi z ni córk Ann zalubion Szwery-

nowi podczaszemu Parnawskiemu i pukownikowi , i synów
dwóch : Alexandra stolnika Trockiego , który y doywotnie
z Oldzk herbu Rawicz pisarzown W^okowysk, i Jakóba

obonego i rotmistrza województwa Trockiego , starost Sie-

mieniskiego
,
porucznika Petyhorskiego, ten wprawdzieó mia

on Maryann Guntherown pukownikown wojsk w. ks.

Litew. urodzon z Szwykowskiej starocianki ozdziejskiej, ale

z ni y bezpotomnie. Z drug-iej ony Hoownianki mia sy-

nów Bogusawa i Alexandra. Z tych Bogusaw najprzód woj-

ski , a potem marszaek Bracawski , m rycerski w okazyi z

Moskw pod Basi, dwiema kulami postrzelony, a co najwicej

go zaleca, e si pierwszy z tego domu z kocioem katolickim

pojedna, fundowa w Drui altary, w której po miercim
pobony w roku 1690. pogrzebiony ley, z Tyzenhauzowny
siostry wojewody Nowogrodzkiego tylko córk zostawi Mio-
saw, wydan za Butlera sdziego ziemskiego Bracawskiego.

Drugi Alexander marszaek Oszmiaski, m wojenny, sprzy-

sig si by doywotnie z Katarzyn z Wybranowa Chlebo-

wsk herbu Poraj, chorzanka Wielusk, której siostry jedna

posza za Dzierzbickiego , druga za Jakóba z Wojutyna Hule-

wicza chorego Owruckieg-o, z tej córka Helena, posza za

Jana Kempiskiego czenika Grodzieskiego, (z niej syn Pawe)
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i synowie czterej. Jdrzej stolnik Gordzicrski
,
porucznik Pe-

tyhorski , z zon swoj Szwerynown zszed bezdzietny. Bo-

gusaw skarbnik Grodzieski poj Maryannt;! Lutoniirsk, osta-

tni dziedziczk miasta Lulomirska lierbu Jastrzbiec, z tej

córki jego dwie kwitn, Anna i Katarzyna, i synowie czterej

Alexander, Kazimierz, Jan i Mikoaj, ludzie rycerscy. To-

masz trzeci syn Alexandra marszaka Oszmiailskieg'o , czenik

Oszmiaski i starosta Poniewiaski, yje w doywotniej przy-

jani z Regin Cedrowsk skarbnikown 3Iiiisk ; z tej synowie

trzej, tyle córek: Teresa, Konstancya i Anna. Jan starosta

Czortytski , oeni si z Ann Putkamerown stolnikown In-

flantsk urodzon z Doroty Szrertorowny kasztelanki Inflant-

skiej. Hrehory kapitan w wojsku Litewskiem katolikiem zosta,

i Stefan porucznik w teme wojsku. Stanisaw czwarty syn

Alexandra podczaszy Mozyrski, wkroczy w zwizki maeskie
z Jadwig urodzon z Oldzkiej, Pakoszown stolnikown Ko-

wiesk , z tej zostawuje cztery córki: Ann, Katarzyn, He-
len i Teofil, i syna jednego Alexandra. Jakób podkomorzy

Oszmiaski brat Jdrzeja na pocztku pooonego, sprzysig
si doywotnie z Ann Stanisawown Sadowsk, kasztelank

Brzeciask berbu Drogomir, z której zrodzi dwóch synów,

Jarosza i Samuela, i córk jedne Zuzann, ta wydana za Woj-
ciecba Wojnowskiego starost Miedzialskiego herbu Nacz,
Jarosz sdzia ziemski Oszmiaski, \movoto zalubi sobie Ann
Chrapowick podkomorzank Trock, (tej siostra rodzona bya
za Kierdejem kasztelanem Trockim: tej córki poszy, jedna za

Alexandrowicza , druga za Zenowicza, trzecia za Biaozora)

z tej córka Dorota najprzód Hieronima Ozibowskiego
,
po

nim Ostenhauza podkomorzego Derpskiego maonka : 2do voto

Katarzyn Szynkiewiczown (której siostra Elbieta Krzyszto-

fowi jNaruszewiczowi polubiona,) z niej bya córka Teodora

z Mikoajem wnuczkiem herbu Laryssa doywotnie zmówiona:
i syn Pawe, oeni si na Woyniu z Teofil Hoowisk. Sa-

muel syn Jakóba, brat Jarosza pisarz ziemski Oszmiaski, ona
jego Sosnowska, z tej córka Apollonia bya za Piotrem Mon-
widem herbu Leliwa , i syn Krzysztof chory Wileski , ona
jegoPetronella Wilczkowna starocianka Oszmiaska urodzona

z Ozibowskiej.

^Wólecki herhu Jastrzbiec- w ziemi Dobrzyskiej.

Jan Wólecki w województwie Lubelskiem
,
podpisa eekcy

Jana IH. Króla. Micha, Maciej w Dobrzyskiej 1097.

WOLFF HERB.
Lew powinien byc w polu bkitnem

,
przez które trzy

pasy óte, jeden nad drugim id: jedni jako Kojat. in MS.
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WOLFF AtirSImM^mwK herb.

chc Ich rnied poprzeczne na ukos , drudzy prosto wszerz tar-

czy ro^cig-nlone : lwa jedni kad w koronie , drudzy bez ko-

rony , wszyscy go jednak w praw tarczy gow obracaj,
przednie nogi i on sam, wspite do góry, z których prawa
przednia apa wyiej idzie ni lewa, jzyk u niego wywieszony,
ogon zadarty do góry , i na grzbiet zarzucony , MS. o FamiL
Pruskich

,
jeszcze dwa miecze przydaje do tarczy ostrzem do

góry obrócone, jeden z jednej, drugi z drugiej strony , na
hemie nad koron midzy dwiema skrzydami maj pó lwa
takiego. Ja go tu takim ksztatem kad, jakom go wyszty-

chowanego widzia. Piecztuj si nim Wolffowie, dom w
cudzych krajach znaczny tak pamitnemi dzieami

,
jako i ho-

norami, nadany za;? jako namienia tenie MS. Prusk. Kasprowi
Wolffowi, ten albowiem na sukkurs przypadszy Maxymilia-
nowi Cesarzowi w piset piechoty, i do Bawaryi wkroczywszy,
nieraz si ale zawsze fortunnie z nieprzyjacielem potykajc,
wielk zdobycz z swem szczciem , z tej expedycyi wyniós,
i cztery chorgwie Czeskie, które w Argentynie w kociele po-

wiesi; w inszych za okazyach z Francuzami, Anglikami, W-
grami, Czechami, tak si mztwem swójem wsawi, e go
Wojciech ksi Saski kawalerskim pasem nie raz ozdobi, a

w r. 1504. Maxymilian Cesarz Euitem go Auratum uczyni,

i tym ksztatem uoony herb , tak jemu
,
jako i sukcessorom

jego , i owszem i inszym od brata jego rodzonego idcym sy-

nowcom nosi pozwoli. Z tego domu by Heindenryk Wolff,
z Scholastyka, proboszcza, biskup Monasteryeski koo roku

1400. Beierling. Umar na puchlin. Fryderyk Societ. Jesu

w Austryi, Cesarski spowiednik. Petrasancta cap. 53.
J^.

295.
opisuje ich herb : podobny temu herb, Dugosz m Vit. Episc.
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Posnan. przypisuje Benedyktowi biskupowi Poznaskiemu zmar-

emu w roku 1048. Do Inflant najpierwej z Westfalji przyszli

jeszcze za Krzyaków, a polem jedni z nich w ksi/ztwic Lite-

wskiem, drudzy w Prusiech osiedli, inni jeszcze w Inflanciech

possessyonaci, luboc i w Niemezecli i podzidzie drudzy kwi-

tn
,
pisz si za z Ludingliaus. Wadysaw IV. Król Polski

tak w swoim licie mówi: Praeclarae virtutes ^ et eximia

militaria Tromboldi a Luditighausen mmcupati JVolJf\ pe-

destris custodiae corpoj^is JSoslri f^icecolonelli merita^ No-
his et Reipiiblicae praestila^ ita eum Nobis charum fccerunt^

utfortunarum ejus increuientis
,
perlibenter quibusvis ojjfe-

rentibus sese occasionibtis fnveamus : is enim vetusta^ eague
nobilissima progenttus familia , a prima aetate ita se com-
paravit ^ ut et Mnjorum suorum irtutem adacquaret ^ et

omnis honi^ Patriaeque amantis civis^ ac strenui viri partes

explendo in omni actione^ singulari in Nos^ et Patriam fide^

prudentia , dexteritate sese redderet quam commendatissi-

mum. Ad quas virtutes sumino studio contendere volens, ubi
per aetatem licuit^ bellica studia complexus , omnibus in

€xpeditionibus bellicis^ utpote Liuonicis , f^allachicis , Mo-
schoviticis , et Prutenicis , aliisque magnanimum virum se

exhibens ^ cum non levi incolumitatis fortunarumque suarum
jactura^ egregiam Nobis ac Reipublicae navavit operam.
Quare eidem pensionem trium millium Jlorenorum damus et

assignamus praesentibus, Cracoviae 15. Julii 1644. By
potem starost Dyneburskim i g-eneraem arlylleryi koronnej :

a po mierci AYadysawa IV. g-dy na t ojczyzn wszystkie si
prawie furye zwaliy, on pod Pilawcami z Witowskim kasztela-

nem Sendomierskim natarszy na zhuczaych Kozaków, znaczn
klsk dobrze ich by nastraszy, ale boja wiksza w naszym
obozie wszystko zepsowaa. Kommend potem majc w Kra-

kowie z Czarneckim sawnym wojownikiem, dugo teg^o miasta

i mnie broni, ale g-dy si zgodzili wszyscy na to, wszed w
kontrakty z Szwedami. Tulden lib. 5. Histor. Puffendorff
lib. 2. §. 29. Jako wyszedszy ztamtd , w rónych okazyach

przytpi ich siy : pod t rewolucy zacignione od niego

summy na wojsko, pacie sukcessorom jego kazaa, Iionstytucya

1667./o/. 18. i 1090. fol. 13. MS. o Famil. Pruskich po-

wiada ; e Jan pierwszy w Prusiech gniedzie* si pocz brat

Frambolda, ten pojwszv Rembosk, ja czytam Jana "WolfTa

starost Dyneburskiego, obersztera gwardyi królewskiej 1653.
posowa na sejm, ztamtd deputatem stan na trybuna skar-

bowy Litewski. Constitut. fol. 17. By i kommendantem na
Drohobuzie za W^adysawa IV. syn jego Alexander Ludwik
starosta Feliski, Piasecki, Obornicki, Wasilijski, zwiza
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si by doywotnie z Jadwig- Katarzyn Gutowsk, wdow
pozosta po Stanisawie z Sztemberku Kostce starocie Lipi-

skim ,
po której mierci , zosta opatem Pepiiiskim i nomina-

tem biskupstwa Inflantskiego , konsekrowany na to opactwo

1674. do biskupstwa Inflantskieg^o possessyi , dla zakurzonej

burzy wojennej nie przyszo, mier g^o tez zasza w drodze do

Franeyi 1679. Siostra jego Konstancya, zakonne sobie ycie

pod regu . Benedykta obraa, w którem witobliwie do-

konaa w r. 1671. w kociele naszym Poznaskim pogrzebiona

od brata swego : bya to panna rozumu wielkiego, w stylu a-

ciskim wybornego poleru, co znae byo z listów jej, aciskim
jzykiem pisanych. Fryderyk Wolff starosta Dyneburski, pod-

komorzy Derpski , syn jego Teodor z Anny Donhoffowny naj-

przód koadjutor biskupstwa Inflantskiego 1704. proboszcz Mie-

chowski, potem biskup Inflantski, z tego posuniony na Chem-
skie, ale nim wjecha na nie, do nieba si przeniós w r. 1712.

w Warszawie, kdy w kociele naszym pogrzebiony: tej któr

by zabra, yjc przedtem w zakonie naszym witobliwoci,

i praatem bdc, nigdy nie ubliy, ale jeszcze przyczyni, po-

czy nauk z pokor , skromno z biskupi powag , arli-

wo o wiar i Boga z askawoci. Umierajc, do swojej ka-

tedry Krasnostawskiej , ostatni wol odkaa krzy srebrny,

o 30 grzywnach, i matery bogat na apparat. Facies Rer.

Sarmat. Fitae Episc. Chem. Drugi brat Teodora Jerzy w
zakonie naszym ycie swoje zakonne zapiecztowa w Toruniu

tego roku , kiedy i brat jego , by osobliwszy arcanorum na-

turae Scrutator ^ ztd wiele sekretów podochodzi, któremi

nie tylko zdrowiu ludzkiemu pomóg, ale te i saw swojej

umiejtnoci nie ma po sobie zostawi. Siostra ich Maryanna

Jana Kossa wojewody Chemiskiego maonka. Pani ta z mle-

kiem prawie wlan pobono miaa, która przy rozsdku jej

wielkim , ludzkoci niewypowiedzianej
,

przymileniu obycza-

jów, wszystkich do estymacyi jej pocigaa; na ubogich szczo-

dra , na Boga rozrutna , kollegium nasze Grudzidzkie
,
jakie

teraz jest, wszystek swój wzrost i ozdob jej jako fundatorce

powinno. Ubogie Panienki z chci zbieraa do dworu swego,

i dawszy im witobliw edukacy , uposaaa. wita uro-

czyste, twardym postem, umartwieniem, i ciaa swego biczo-

waniem poprzedzaa. Wieczornych swoich naboestw, które

z caym dworem swoim obchodzi bya zwyka, nigdy i przy

konkursie zacnych goci nie opucia: do otarzowych tajemnic

czsto i z gorcym affektem przystpowaa, takim si sposo-

bem do Boga stwórcy swego g-otowaa , do którego posza w
r. 1720. pochowana w Toruniu w kaplicy naszej, któr prdko
przed mierci swoim kosztem reparowaa. Druga siostra Kon-
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stancya Zyberkowa kasztelanowa Inflantska : trzecia, Franci-

szka za Podbereskim starost:^ Hliskim. Jan Karol z Luding-
hausu Wolff Bydgoski i Piasecki starosta , oberszterleitnan

pose z województwa Pomorskieg"o
,
podpisa elekcy Jana III.

a z sejmu 1683. komissarzem naznaczony do granic od mar-
grabstwa. Constit. fol. 13. Adam Franciszek porucznik wojsk
królewsklcb , Henryk major J. K. M. podpisali tez elekcy.

Jerzy kanonik Poznaski i W^armiski, kustosz Szkalmierski

1681. Temi czasy gdy to pisz, Wolffowna posza za Kitno-

wskiego. Dobra Wolffów w Inflanciech przylege starostwu

Dyneburskiemu, wspomina Konstytucya li)7S.Jol. 19. Przy-

daje Kojaow. 111 MS. ze ten dom Wolffów zaywa niegdy

w berbie dzwonu , i na bemie , a to na pamitk , ze przodek

icb wybiwszy Pogany w Westfalji , biskupstwo tam fundowa.
Jan \\^olff mia za sob Rembowsk.
R. 1778. Tadeusz Wolf horodniczy Smoleski. — Krasicki.

IrWolicki herbu Janina^ w Kaliskiem województwie.
Piotr Wolicki podwojewodzy Kaliski 1518. na licie kocioa
Broniszewskiego. N. mia za sob Teres córk CypryanaKr-
skiego , starosty Stawiszyskiego.

N. Wolicki sufFragan Pomorski, proboszcz katedry Kujawskiej umar
r. 1776. — Ki^asicki.

^Wolicki herbu Nabram^ w ziemi Wieluskiej. Jan
Wolicki , z Heleny Karsznickiej berbu Jastrzbiec , spodzi
trzech synów: Stefana, Wojciecha, i Macieja.

Il^oliiiski herbu Grabie. Okolski\\\nAex\Q tomu dru-

giego pod liter ff^ wyranie pisze , ze Woleska herbu Gra-

bie bya za eromskim. Jan Woliski 1555. Acta Sandec.

Irf^oliiiski herbu Lubicz^ w Podolskiem i Mazowie-
ckiem województwach. Jan W^oliski spodzi czterech synów,
Jdrzeja i Mikoaja, ci w ziemi Wizkiej wzili dziaem Do-
brzyjaów, i czó na woli Wierzbowskiej, i poow ojowa.
Stanisawa, ten pó Wierzbowskiej woli, Wielisawa, ten wzi
dobra Chojnowa nazwane. Stanisaw zostawi syna Jakóba, ten

z Szczsnej Jakóba z Kozdroja córki, (której reformacya na

dwiecie pidziesit grzywien zapisana w ksigach Ciechano-

wskich w r. 1511.) spodzi Marcina , temu Elbieta Niebor-

ska. Acta Castren. Ciechanov. 1544. powia córki trzy. N.
Mikoaja Zochowskiego sdziego Ciechanowskiego zon , Po-
dosk i Dbrowsk: i syna Stanisawa, który we Szwecyi za

Zygmuntem III. wojowa, z Górsk wojewody Mazowieckiego
siostr, z Gizickiej spodzon, zostawi syna Marcina, ten y-
cie swoje cae w obozie przepdzi, krwi swojej w rónych
bataliach nadstawiajc za ojczyzn, jako w Wooszech z Janem
Potockim za Konstantynem Mohy, za Dymitrem Carem Mo-
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skiewskim z ksL-jzciem Rozyskim na Moskw, i z ókie-
wskim hetmanem , na Tatarów i Kozaków z Koniecpolskim,

osiad potem na Podolu, i by wojskim Kamienieckim, tam
najprzód poj Katarzyn Kiemliczown, i z niej by syn Ste-

fan
,
jedzi w lei>acyi od hetmana do wezyra Tureckieg-o , 2do

voto poj Krzylowsk , z tej si zostaa córka ZoHa. Woj-
cieci, 3Iatcusz i drugi Wojciech z ziemi Nurskiej podpisali

elekcy Wadysawa IV. Stefan, ona jego Maryanna Wa-
zyiiska 1650. na koció Sierpski dobroczynna. Papro. ask.
Cud. f. 63. N. mia za sob Elbiet Sobolewsk pisarzown
Drohick, z której synowie trzej, Adam, Kasper i Tomasz,

Adam kanonik Pocki, deputat na trybuna koronny 1725. Ja-

dwiga ^Yoliiiska dobroczynna na koUegium nasze Brzeskie.

R. 1778. Jan Woliski stolnik Nurski. — Krasicki.

^^oliuski herhu Ogoczyk^ w Sieradzkiem wojewódz-

twie. Piotr Woliski poborca w Poznaskiem, 1632. ona
jego Anna. N. Woliska bya za ukomskim matka Stanisawa

kanonika Poznaskiego. Jdrzej w zakonie naszym ycie sko-
czy w Krakowie u S. Barbary, w r. 1704. wieku swego 85.

Józef Jan Woliski, Hislory albo Tragedy Oktawji Cesa-

rzowny Rzymskiej z aciskiego wierszem przetomaczy in

kto 1728. N. mia za sob Katarzyn Lisieck.

Il^olski herbu Belina., w ziemi Warszawskiej. Bylina

"W^olskl kocioa S. Macieja w Krakowie naszym ojcom chtnie

ustpi 1586. Histor. Domus. Jan Wolski podpisa elekcy

Jana III.

liiVolsli.i herbu Gerald, w Krakowskiem województwie,

jedna ich dzielnica zWyyckiemi. Wojciech W^olski kanonik

Kamieniecki 1625. y^cta Castren. Camenec. Jan, dobra jego

Parszowka 1602.

^W^olski herbu Gryf.) w Krakowskiem województwie,

id od Jaxyców Gryfów. Augustyn Jaxyc Wolski kustosz Mie-

chowski, kanonik Kamieniecki
,
proboszcz Stradomski 1674.

wystawi koció S. Jadwigi na Stradomiu, siostra Jego bya
za Sanowskim, z której córka Jadwiga zakonnica u S. Jadwigi

w Krakowie.

Wolski herbu Jelita., w czyckiem województwie,

ztamtd niektórzy z nich wynieli si na Podole wedug Okol.

Klemens \\^olski , mia synów Michaa kanonika Chemskiego
i Fabiana , drudzy z nich w Prusiech osiedli , wedug 3IS. o

Famil. Pruskich. Z tych by Maciej Wolski sdowy ziemski

Chemiski, czowiek wysokiego rozsdku, zostawiwszy zacne

obojej pci potomstwo, umar pochowany w parafji swojej w
kociele Unisawskim, wiadczy chorgiew nad nim zawieszona.

N. bya za Mikoajem Czeskim. Stanisaw pisarz ziemski Ka-
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mienieckl, poborca w Podolskiem 1590. Constittit. fol. G0.3.

Karol podczaszy Bracawskl 1076. Jakób i AIexander Saryu-
szowie Wolscy 1097. w Sendoinicrskiem.

^Vol$ki herbu Junosza , w Lubelskiem województwie,
3IarcI» Wolski podpisa elekcyu Jana III. Króla.

^1'olski herbu Iiociesza^ w ziemi Warszawskiej, z

lycb Jan Wolski mk wojenny od modoci swojej do obozo-

wych trudów przyuczony.

^l^oli!»ki herbu abd ^ w województwie Sendomier-
skiem, w powiecie Radomskim, z Woli Skarbowej: z tych

klad;^ Jdrzeja kasztelanem Brzeskim Kujawskim w r. 1440.

Pawe s<;dzla grodzki Radomski 1480. u ISakieL w Miechor.

fol. 545. Pawe Wolski z Szydowieckiej siostry kasztelana

Krakowskiego i kanclerza urodzony, i sam kanclerz koronny,
starosta Gostyski, z mniejszej pieczci wstpi na wiksz w
r. 1538. mia za sob Wiewieck berbu Jastrzbiec, z której

spodzi sze córek, i piciu synów. Po mierci zony, ze wa-
kowao biskupstwo Poznaskie 1544. za nominacy królewsk
przyszed do tej infuy, konsekrowany tedy wjecha do Pozna-
nia, dwie lecie jednak tylko tu rzdzi, i owszem bardziej prze-

chorowa, ycia koniec odebrawszy w roku 1540. w katedrze

swojej pogrzebiony. f^itae Episcop. Posnan. Wicej si je-

dnak w nim dobro wydawaa, nieli nauka do tej pasterskiej

funkcyl: z córek jego Anna Piotra Szczawiska kasztelanowa

Sochaczewska, Zofia Piekarska sterilis^ Jadwiga Dobrzyko-
wska, Wiktorowska Benedykta kasztelanowa Konarska, Kata-

rzyna Dzikowa, Dorota Czerniewska , i Brzeziska: z synów
za, Stanisaw by kasztelanem Sochaczewskim I starost Go-
styskim, zona jego Jadwig-a Luceska, z której jednak nie

byo potomstwa adneg^o , ta za majtno swoje ojczyst da-

rowaa Tomickim. Drugi Jan mia za sob Ann Slerpsk,
raczej mia mówi Paprocki X\\iu^ Golick kasztelank Slerp-

sk, synowic rodzon Wojciecha Gollckiego biskupa Po-
znaskiego, jako go poprawia, uk. Papro. aski Cud.

fol. 50. z tej by syn i dwie córki. Trzeci Kasper z Chrzczo-
nowsk zostawi potomstwo. Czwarty Krzysztof, lego z IVa-

kwaskiej byy córki I synów trzech, z tych jeden by Stanisaw
kanonik Krakowski wedug Papro, nagrobek za jego w Pocku
dziekanem go Pockim tytuuje, i kanonikiem Putuskim, fun-

datorem Roratów w Pockiej katedrze ; zszed z tet;o wiata
1002. Hieronim, biat jego wojski Pocki, nagrobek mu wy-
stawi, zczy si by ten Hieronim z Jad w Ig iNIszczyck sta-

roclank Ciechanowsk i Prasnysk : o trzecim jeszcze mo-
dzlecu na ten czas namienia Paprocki. Jana Dunina \Vol-
skieg^o opata i kanonika Phjckleg^o 1578. r. synowca Piotra

Tom 1\.
*

2ft
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hlskirj)a Pockleg-o , o którym zaraz mówi si bdzie, wspomi-

naj Acta Consistor, i His. Dom. Profess. Cracov. Pity

Pioir biskup Pocki, ten z modych lat swoich do Padwi na

nauki wysany, tyle tam w nich post.pi, e powróciwszy do

Polski, i na dworze bawic Zygmunta Augusta Króla, g^dy

matka królewska Bona umara, a sukcessya po niej w Króle-

stwie Neapolifaskiem spadaa na niego, wszystkich zdaniem,

zdolnym osdzony jest do tego, zby posem wyprawiony do

Filippa Króla Hiszpaskiego, windykowa summy posazne tam

zalege : dziesi tedy lat w Hiszpanji t legacy sprawowa z

wielk imienia swego chwa i ukontentowaniem monarchy ka-

tolickiego, do ojczyzny ztamtd rewokowany, ze Król August

ycie wkrótce z Królestwem skoczy, skoro Henryk Walczy

na tron Polski wstpi, to za zaleceniem listownem Filippa

Króla Hiszpaskiego , to za promocy wrodzonej w nim skro-

mnoci, z nauk, biegoci jzyków Hiszpaskieg^o, Woskie-

go, Francuzkiego, i z pobonoci zwizany, to za wszystkich

faworem Panów Polskich, na koronacyi swojej podkanclerzym

go koronnym ogosi, a e ojczysta fortuna nie wystarczaa na

to, eby by ministra koronnego godno na sobie utrzymywa,

pensri mu co rok z zup Wielickich dwanacie tysicy nazna-

czono
,
pókiby aska królewska nie zastpia tej jego potrzeby

jakiem wikszem duchownem beneficium, lubo na ten czas by
Gnienieskim, Kujawskim i Poznaskim kanonikiem. Stefan

Król wiksz mu piecz konferowa, a te i biskupstwo Po-
ckie, które z chci przyj, eby si od dworskich tumultów

dalej uchyli : spuciwszy tedy piecz wielk na rce Jana Za-

mojskiego, chcia sobie z prac publicznych wypocz, ale go

Stefan w legacy do Grzegorza Xni. Papiea zaprzg. Sko-
czy j z plauzem Rzymu , z dobrem ojczyzny. Pod interre-

gnum po mierci Stefana, ile e rozerwana elekcya nastpia,

on do adnej strony si nie nakania, i owszem tak odelekcyi,

jako i od koronacyi królewskiej wymówi si niewczesnem

zdrowiem, szedziesit tedy lat ycia swego wypeniwszy, lubo

si zupenie czu by zdrowym na ciele , testament uczyni,

wszystek swój apparat biskupi, obicia i bibliotek bardzo liczn

kocioowi swemu odkaa, jako tego samego roku to jest

1590. po obiedzie w pokoju swoim, znaleziony nie ywy: w
katedrze Pockiej pochowany. By z natury swojej dobroci

wielkiej, w konwersacyi miy, w obyczajach rozsdny, pomiar-

kowanego ycia w jedzenm
,

piciu ; w Wiskowie paac wpra-

wdzie drewniany, ale z wygod wszelak dla biskupów wysta-

wi: koció w Putusku restaurowa. Stan. KrastYiskt de Con-

trov. c. 5. ubieski J^itae Episc. Plac. Annih. Rosselins

Calaher Pymandr. Merc. Uh. h. fot. 350. Gorsctus mdedic.
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Hb. 5. Praelect. Poc. z jeg-o ski'vj)l(5w, ze niektóre po Wo-
sku s przetoniaczoiie, wiadczy. Slarnwolski iii Hccatontade

elog. 7. Jemu przypisuje, Oracy klór ivila Henryka JVa-

lezyusza Króla , ale ta jest 3Iaeiej()\vskiej;o hiskupa na ten

czas Pockiego. Listy takie jego midzy inszemi znajdziesz

u Karnkowskiego. Jan Dunin Wolski deputat na trybuna ko-

ronny z województwa Rawskiego 10 IG. Tego Piotra biskupa

synowica, bya za 3Iodziejowskim podskaibiui nadwornym ko-

ronnym : krom tych wspomina Paprocki Jakóba Wolskieg-o

ma rycerskieg-o , któreg^o syn 3Iarcia rotmistrz w rónych
okazyaeh silny nieprzyjacioom.

R. 1778. Wojciech Wolski pisarz grodzki Radomski. — Kaje-
tan wojski Opoczyski. — Jau pisarz grodzki Opoczyski. —
Przypisy Krasickiego.

\¥o\^\l\ herbu Lis^ z Woli Blochowy w województwie

Sieradzkiem. Z tych byo dwóch braci rodzonych, Wadysaw
sdzia g-rodzki Piotrkowski, i Wincenty, dziedzictwo ich byo
Wola Blochowa, Mierzyn, agiewniki, Lgota, 3Iniszków.

Jan ^Volski kanonik Uniejowski, officya Radomski, proboszcz

Brzeznicki, brat jejco Kazimierz reg-ent grodzki Opoczyski,

tych synowica Jadwig-a Wolska , ya temi czasy z Antonim z

Bnina 3Ioszyiiskim chorym Sieradzkim. Jan pisarz g^rodzki

Piotrkoyyski z sejmu 1632. poborca.

R. 1778. Wawrzeniec Wolski kanonik Gnienieski — Kuja-

wski — Poznaski. — Krasicki.

\¥o\^\^\ herbu Lubicz, Jdrzej Wolski na Uherze, Dy-
putyczach i Wercmowicach dziedzic

,
podscdek ziemi Chem-

skiej, fundator 00. Reformatów w Chemie, i szkó 00. Pia-

rum Scholarom tame, mia za sob 3Iaryannc Radzimisk,
z której syn Józef starosta Kruwicki, komissarz z teje ziemi

na trybuna skarbowy Radomski 1743.

^Tolski herbu Nacz^ w Bezkiem województwie i

pod Urzdowem. Ale.\ander ^Yolski w zakonie naszym po ró-

nych ambonach do ludzi kac wsawiony, yc i pracowa na

chwa Bosk przesta w Jarosawiu 1671. u S. Jana.

1Vols]i.i herbu JSowina^ w Warszawskiej ziemi i Prze-

myskiej
,
pisz si z Goniewic. Kazimierz Wolski podstoli

Sanocki umar 1691. syn jego Piotr. Brat Kazimierza Szymon
stolnik Halicki, synowie je-^o z Ustrzyckicj , Józef i Win-
centy 1692.

^Volsli herbu Odrowqz^ w Rawskiem woje\> ództwie.

Alexander Wolski podstoli Sochaczewski i Krzysztof podpisali

elekcy Jana III. Króla. N. mia za sob Gnatowsk, z której

syn Jakób i córka Eufrozvna. Stanisaw kantor i kanonik Pocki
w r. 1542. ^cta Synodi.

26*



^l'olsl4 herbu Ogoczyk^ w ziemi Wieluskiej, ci si

przedtem Dobruchowskiemi zwali , ale od dóbr Wolskiemi za-

woani. Tomasz Wolski s(;dzia grodzki Sieradzki 1660. Jan

z Dobniehowa Wolski skarbnik Wieluski, przez lat dwadzie-

cia rycerskiej sawy w obozie szuka, pod Wiedniem, na Bu-

tlziakaeb i indziej mc^znie slawajc , brat jeg-o Kazimierz w za-

konie naszym , temu gdy matka bronia wstpu do Soc. Jesu,

i)okazal si«^^ . Ignacy Lojola fundator, g-rozc jej surow twa-

rz i rk, jeeliby dulej do tego przeszkadzaa, przetoz nie

odwlaczajc, nie tylko Kazimierza, ale i drugiego brata jego

Jana do kolleglum PrzemyskIeg'o i zaprowadzia, i z rk swoicb

oddala. Histor. Dom. Prób. Cracov. S tego Kazimierza w
druku: f^^nt/iciae S. Augiistini., et S. Thomae Doctoris An-
gelici, seu Dispulationes de Mente Utriusque Doctoris circa

Scientiam Dei Mediam eaplicatae, opus posthumum Posnan.

in kto 1695. 2do. Secundae Inchrymae seu paneg. in fan.

Joan. Casimiri Regis in fol. 1676. 3tio. Kazanie na pogrze-

bie Macieja Maryana Kurshiego biskupa Enneskiego suf-

fragana Poznaskiego in fol. Posnan. 1681. Uczy lat dzie-

si teologji z osobliwsz nauki swojej estymacy u wszystkich,

umar w Poznaniu. Jan brat jego kaznodziejsk ambon wsa-

wiony. S w druku jego kazania. Imo. Dni Paskie^ to

jest: kazania na Niedziele caego rokuiu Czstochowie \l\k.

in fol. 2do. Dni nnjbranych sug Paiisldch^ to jest: kazania

na wita^ we Lwowie 1728. in fo. 3tio. Trophaeum Polo-

nae Themidis^ paneg. Stan. Krajewski Decan. Gnesn. Crac.

in fol. 1687. Kzdzi koUe^ium Toruskie, suy zapowie-

trzonym we Lwowie , odpocz w Panu po tych pracach w Ja-

rosawiu 1729. u S. Jana.

^Volski herbu Ostoja., w Sendomierskiem wojewódz-

twie. Tego herbu Wolska bya za Starczewskim 1693. N. bya
za Bykowskim Mikoajem skarbnikiem Czerniechowskim.

Il^olski herbu Pobog , w Brzeciaskiem wojewódz-

twie
,

pisze o nich Kojaow. in MS. ale herbu ich nie wie-

dzia, Waleryan Jan i Kazimierz podpisali elekcy Jana Kazi-

mierza Króla, Karol Wolski podczaszy Bracawski, wójt Ko-

bryski i Horodecki , umar przed rokiem 1682. synowie je^o

Józef w zakonie naszym, wybierajc si na missy do Persyi,

we Lwowie modo na wieczno<5 przeszed w r. 1713. drugi

Piotr, oba byli na opiece Suszki hetmana, i córka Krystyna.

Wadysaw pisarz grodzki Nowogrodzki 1674.

li¥o\^\iA herbu Pomian., w Sieradzkiem województwie

i w Kaliskiem. Jeden z nich by sdzi ziemskim Sieradzkim

i deputatem na trybuna koronny, Jan syn surrog^ata Siera-

dzkiego 1669. Mikoaj z Machor Wolski 1670.
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inTolski herbu Prus , w Krakowskiem w(>jc\v«'Klzlwie

i czycklcni. 31arcln Wolski rolinlslrz nir/ny, pod (lol)ywa-

nie Zawolocla wysiany przeciwko Sziijskieimi , wiele niewol-

nika przyprowadzi. Bielaki fol. 111

.

l^^olski herbu Pólkozic^ ci przedtem w Rawsklem wo-

jewództwie , <j;niazdo domu swego mieli (iowartowjj wol.j , z

której teg-o imienia nabyli , ale potem z Podliajec si pisali.

Z tych byl Mikoaj kasztelan Rawski , jako si«; mówio w pier-

wszym lomic. Drug-i take JMIkoaj Wolski z Podhajce, naj-

przód kasztelan Socliaczewski, któremu Zyg^munt I. Król Polski

wie Miedniewice puci, i jego sukcessorom , o czem czyta-

em list te^o Króla in MS. Petricw. Ochmistrzem g^o potem,

alho marszakiem Królowy Bony uczyni, i pewn pensy na-

znaczy. Ibidem. Starowolski pisze go marszakiem wielkim

koronnym, ale to nie moe si<,' utrzyma, bo ten Mikoaj jako

si mówio w pierwszym tomie, z kaszteanji Wojnickiej w r.

15.35. postpowa na Sendomiersk.-j , na której umar midzy
rokiem 1548. i 1550. czeo-om dowodzi z tak wielu listów kró-

lewskich , na adnym g^o za nie czytaem marszakiem, ani

wielkim ani nadwornym koronnym, a tem bardziej, ze wanie
pod te czasy Piotr Kmita kredensowa majestatowi królewskie-

mu z lask wielk koronn. To pewna, ze w roku 1514. po

owej sawnej nad Moskw pod Orsz wygranej batalji, wysa
go l)v Zygmunt I. posem swoim do Rzymu, do Leona X.
Papiea , z denuncyacy tego zwyciztwa ; wprawdziec i dzie-

siciu przedniejszycb z niewolnika Moskiewskiego prowadzi

w ten czas z sob , ale Cesarz odj mu ich i przez Lubek do

Moskwy odesa: stan przecie w Rzymie Mikoaj, na ten

czas kawaler Boogrobski, gdzie z tryumfem przyjty, pro-

cessye po Rzymie na dzikczynienie odprawione , naboestwa
nakazane, oracyami wielu mdrych udzi, na ten tam czas do

Rzymu zgromadzonych , które i do druku weszy , ta wiktorya

rozsawiona. Biel. fol. 527. Starowa. By tam na concilium

Lateraneskiem , i miejsce naznaczone sobie zasiada midzy
Kolumnami i Ursynami, to jest midzy dwiema najprzedniej-

szemi we Woszech familiami, co pozna ex Actis Concilii

drukowanych f. 14G. By oraz ten 3Iikoaj starost Wizkim,

omyskim , Sanockim , Lanckoroskim , m ojczynie do-

brze zasuony, mia za sob Glinkown kasztelank Wizk.
Papro, pod herbem Trzaska. Synów jego zostao si dwóch,

Mikoaj i Stanisaw. Z tycli Mikoaj najprzód proboszcz Po-
cki

,
potem biskup Chemski, z tego w r. 1565. postpi na

Kujawskie, wspaniaego animuszu Pan i dla lego na wszystkich

szczodry: u Króla Augusta w takich respektach, e prawic we
wszystkich Królestwa tego rzdach , zda si na jego sameg(»
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rozsdku len Pan poleg-ac, wic g-dy tak interesów ojczyzny

dog-lda , kocioa swego potrzeby odFog-Iem leay : przecie

ten 3Iikoaj t powag, któr mia u Króla Augusta, sia mu
pomaga; siedzia na tem biskupstwie lat pice, umar z alu
mierci brata swcffo Stanisawa w r. 1570. razem z nim i na

jednymzc katafalku zoony, pogrzebiony w kociele S. Jana

w Warszawie. Damalew. Stanisaw, ten by najprzód kaszte-

lanem Brzeziskim i starost Krzepicklm 1563. podpisa uni
ksicztw Owicimskiego i Zatorskiego, Consti. f. 66. potem

kasztelan Rawski i marszaek nadworny koronny 1565. u Lipsk.

w tyme roku wzi kasztelani Sendomiersk, przy której i

przy lasce nadwornej , trzyma starostwa Warszawskie , Krze-

plckie i Lanckoroskie, jedzi w legacyi do Karola V. Ce-

sarza. Gvagnin. Chro. Pruss. Pod expedycy Woosk nie-

przyjaciela a do obozu goni. Bielskifol. 646. Zszed z tego

wiata 1566. *) któremu Barbara hrabianka Tarnowska w^oje-

wodzanka Sendomiersk ona i syn Mikoaj nagrobek wystawili

w \\^arszawie u S. Jana, bya i córka jego Barbara, która

wydana w maestwo za Rafaa Leszczyskiego wojewod
Brzeskiego Kujawskiego, i starost Radziejowskiego: mia i

drug on ten Stanisaw, ask wojewodzank Sieradzk, z

której synowie jego trzej. Orichov. in jtaneg. pisze o nim, e
gonitwy wystawi Woskie na weselu Augusta Króla 1553. r.

Mikoaj syn jego (byoc ich wprawdzie wicej, ale pierwej ni
ojciec pomarli) w dziewitym roku ycia swego do Gracu od

rodziców swoich wysany, i na dwór oddany Maxymiliana, na

ten czas jeszcze arcyksicia Austryi , z synami jego Rudol-

fem wtórym i Maxymilianem Maciejem wespó w wyzwolonych

naukach wywiczony, tak dostatecznie, e Karola Cesarza V.

w Bruxelli aciskim stylem godnie, i z pochwa samego
Karola powita: do ojczyzny skoro si powróci, miecznikiem

koronnym od Króla Augusta uczczony, powtóre si do cudzych

krajów wyprawi, i tam wszystkie prawie w Europie Królestwa

zwiedziwszy, do Rudolfa Cesarza uda si, któremu powinszo-

wawszy wieo wzitej korony Cesarskiej, podczaszym Cesar-

skim lat szesnacie na dworze jego przepdzi: do Polski ztam-

td zajechawszy, wzi od Zygmunta III. lask nadworn ko-

ronn, z któr otrzyma starostwo Krzepickie, Olsztyskie i

Rabsztj^skie , z t w poselstwie jedzi do Klemensa VIII.

*) Jeeli biskup Kujawski Mikoaj umar r. 1570. a razem by z

braem swoim (a by tylko ten jeden) pogrzebiony i na jednym

katafalku zoony, wic Stanisaw ten niemóg umrze r. 1566.??

Albo wic tu omyka druku, albo Niesiecki si pomyli. — Prsy-

pisek Krasickiego.
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Papiea, do Macieja Cesarza, do Florentskleg-o ksizceia, zkd
i siaw imienia sweg^o , i znaczne wyniós Paiiskicli ask do-

wody. Rzeczpospolita tez zwaywszy w nim rozsdek wielki,

experyency,j w rzeczach
,
prawa ojczystego Liejj^oc, rónych

funkcyi skutek jeg-o dzielnoci j)owierzaa : jako to komissyjj do

granic od Szlska , Constit. \Q\\. fol. 11. uspokojenie zwi-
zkowych ludzi, Constit. IG 1.3. fol. 6. sdy fiskalne, Constit.

fol. 7 . a go te Zygmunta Króla fawor do laski wielkiej pom-
kn, z t na Radomskim tryhunale zasiadajc 1618. i 1620.

samej sprawiedliwoci delikalnem sumieniem przestrzega; Pan
wszystkim ci wprawdzie przyjemnie stawiajcy si, osohliwiej

jednak cudzoziemcom przychylny : ojczyzny dohro kochajc,

na kad jej potrzeh(^ chorgwie z starych i dowiadczonych
onierzy zoone podsya do ohozu. Rzemielnikóww rónych
kunsztach biegych do Polski sprowadza i osadza , w Krzepi-

cach, Ikuszu, Kobucku, Asmanicach paace nowym ksztatem

erygowa, za którym jego przykadem wiele od inszych po-

wstao, podobnych struktur. Klasztory w Krzepicy i Kobucku
kanonikom regularnym S. Augustyna, Paskim nakadem wy-
stawi. 00. Kameduów albo Pustelników S. Romualda, pier-

wszy z cudzych krajów do tego Królestwa sprowadzi 1609. i

na Bielanach mila za Krakowem osadziwszy, wspaniay koció
wymurowawszy, szczodrze ufundowa, kdy te po mierci zo-
ony, która przypada na rok 1630. a jak by w yciu swojem
w stroju i we wszystkiem pomiarkowany, tak i przy pogrzebie

swoim wszelakiej pompy zakaza: koció nasz Przemyski sia

dwign swoj szkatu, nawet i umierajc pice tysicy na

fabryk jego odkaa, na mdrych ludzi askaw, na ubogich i

szpitale miosierny. S ksigi od niego pisane w druku. Sta-

rowol. in Orat. funeh. któr synowcowi jego Kazimierzowi

dedykowa. Zygmunt kasztelan Czerski starosta Y/arszawski i

Lanckoroski, wedug Papro, brat Mikoaja biskupa Kuja-

wskiego i Stanisawa kasztelana Sendomierskiego , w r. 1569.

podpisa list królewski o restytucyi Podlasza. Constit. f. 154.

Na weselu Zygmunta Augusta Króla goni z kopi! Orichoy.

pisze o nim Kochanów, in Apopht. e pewnego czasu bdc
u Ocieskiego kanclerza koronnego na obiedzie, a wiedzc do-

brze jak si ten ciko gniewa, gdy mu kto obrus cho z nie-

ostronoci pokpa, umylnie go spluskawszy, grosz z kieszeni

wyj i pooy, to prawi na praczk bdzie, czem Ocieski za-

wstydzony, na potem wiksz w tej mierze dyssymulacy nad-

rabia, mia za sob ten Zygmunt Barbar Chlcbowiczown
wojewodzank Wilesk, urodzon z Jawnucianki ksiniczki

Zasawskiej. Papro. Ogród. fol. 209. Z tej by syn 3Iikoaj

dziedzic na Krzemienicy, kasztelan Witebski, któremu w roku
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1619. przypisa Genealogium Ot^din. Canonic. Regularium
S. August. Pawet Pukalius , kdy powiada, ze ten Mikoaj
sprowadziwszy z Krakowa kanoników regnlarnych S. Aug'ust.

od Boego Ciaa, fundowa ich w Krzemienicy w Litwie, syn

jego Kazimierz 1630. jako wyej z Staroiuol. namieniem, sy-

nowiec marszaka w. koron, od tego w ksicztwie Litewskiem

rozplenieni Wolscy Pókozicowie , z których jeden hy depu-

tatem na tryhuna wielki Litewski 1679. r. jakom widzia na

konkluzyach Wileskich. Tak mi si zda, ze jeszcze do tych

nalez.j, a hodaj nie bracia rodzeni, albo przynamniej stryjeczni

Mikoaja biskupa Kujawskiego i inszych , to jest : Stanisaw
kustosz Krakowski w roku 1548. na licie Augusta L danym
miastu Lwowskiemu {u Nakiel. w Miechów, fol. 717. w roku

1544. i drugi Marcin, najprzód chory koronny, potem wojski

Krakowski, podkomorzy koronny, podskarbi nadworny, sta-

rosta Boski i Zakroczymski, tak si podpisa na licie Zy-

g-munta L danym miastu Lwowskiemu. Jan na Podhajcach

dziedzic 1583. mia za sob Jazowleck córk Jerzego woje-

wody Ruskiego i hetmana wielkiego koron. Barbara z Podha-

jce bya za Stanisawem Grocholskim. Dorota Wolska dzie-

dziczka na Woli Gowartowy , bya za W^ojciechem Czarno-

wskim. Gencul. Radziwilów pisze, ze Barbara W^olska woje-

wodzanka Ruska, bya za ksiciem Radziwiem kasztelanem

Wileskim i hetmanem wielkim Litewskim , ale aden Wolski
Ruskim wojewod nie by, chyba to kasztelanka Rawska.

^^^o!sl4i herbu Rawicz , w Rawskiem województwie.

Filip Jakób Wolski podsdek ziemski Rawski, Jan, Mikoaj
podpisali elekcy Jana IIL Króla.

11^olsli.i herhu Rola^ w Inowrocawskiem wojewódz-
twie. Alexander W^olskl sdzia ziemski Inowrocawski deputat

na trybuna koronny 1728. Jdrzej mia za sob Maryann
Gbock herbu Doliwa.

m^^olsKi herhu Stemberg^ w ziemi Warszawskiej. Ale-

xander i Franciszek 'V^^olscy w województwie Podlasklem pod-

pisali elekcy Jana IIL Króla.

^l^olski 'herbu Topor ^ w województwie Sendomler-

sklem , w ziemi Stzyckiej. Ci s wani Zaklikowie, jako

opiewa przywilej Króla Jagie, dany Zakllce z Szczekarzo-

wic , ale zaoywszy wie Zadybie i Zadybsk wol , od niej

sukcessorowie jego nazwani Wolskiemi, te potem dobra prze-

niosy si do Pawa Gouchowsklego sdziego Stycklego , z

tych Walentyn W^olski mz wojenny, pojwszy w stan ma-
eski Sarneck, spodzi z niej czterech synów, Krzysztofa,

Stanisawa, Macieja i Malchra : Krzysztof bezenny umar,
Stanisawa z Katarzyny Gruszeckiej by(» czterech synów; Sta-



lVolski—Ifoczek. 40i)

nisaw klóry na Podolu osiad, tcimi Dymldecka spodzia Ga-

bryela, Raaa I Michaa. Piotr zrodzi Tobiasza, Hieronima,

Stefana, Pioira I Krzysztofa. Adam wojn traktowa. Wojciech

w Prusiech w wojsku Cesarsklem od prowadzi: poty Okol.

^Volsoy lisiitn licrhu Pogoni. W ksicztwic Lle-

wskiem , kwitn nie<^dy dom ksit Wolskich, od Patryka

syna Klejstutoweg^o idcych, ale juz dawno usta, z których

Dymitr I Teodor ksita Wolscy w r. 1300. w bataljl z Edy«;

Tamerlanesowym wodzem i Tatarami pole«;-li. Inni w tcnr/.c

ksiztwie Wolscy z Rusinowa , a bodaj nie herbu Godziemba,

z których Jan Konstantyn z Rusinowa Wolski pisarz grodzki,

i pose województwa Wileskleo^o, podpisa konfederacy War-
szawsk 1696. z Kaliskiego za województwa tam si wynieli:

bo Jan z Rusinowa Wolski komornikiem by Kaliskim w roku

1634. N. surrogator Wileski pose na sejm do Warszawy
1722. Podobno s Wolscy Grzymaowle.
R. 1778. Micha Wolski moslowniczy Mozyrski. — Krasicki.

\%o\ew.e\L. herbu Ahdank^ w ziemi Chemskiej, ci s
wani Rokuciowle , ale tak nazwani : z których Jan Woczek
rotmistrzem by sawnym, za czasów Paprockiego. Micha
1697. roku.

W^oczek herbu Pólkozic, w ksiztwie Litewsklem.

Ten herb na siebie i na dom swój przyj Woczek Kukwa na

sejmie Hrodelskim w r. 1413. Sti^yjkowskifol. 542. Papro.
i Okol. od którego rozplenione s róne domy w temze ksi-

ztwie. Bielski fol. 314. pisze, ze herb Dziaosza dosta si

na tym zjedzie W^oczkowI Rokutowiczowi , ale to musi by
omyka: o tym Woczku Rokuty wiadczy Dugosz w r. 1410.

ze by przydany Królowi Jagieów! pod potrzeb Grunwaldzk

z Krzyakami, zby by królewskiemu majestatowi na obronie.

^Woczek. herbu Prawdzie. Paprocki gniazdo domu
tego naznacza kslztwo Mazowieckie, zkd si niektórzy z nich

wynieli do ziemi Chemskiej, atoli wyej powiedziaem z tego

autora, e ^Voczkowie w Chemskiej ziemi herbu Abdank za-

ywaj. MS. za Ks. Kojalowicza twierdzi, e Woczkowic
po rónych powiatach kslztwa Litewskiego Prawdzicem si

piecztuj. Z tych wedug niego Jan Woczek by marsza-

kiem nadwornym Litewskim w r. 1567. Mikoaj dworzanin

królewski , mia za sob Nasiowsk wojewodzank Witebsk,

z której synowie Hieronim, Jerzy, i Mik«)aj. Szymon w wo-

jewództwie Poockicm, podpisa elckcy Jana IlL Króla.

Ikloczek. herbu Wadwicz., w ksiztwie Litewsklem.

Z tych jeden by starost Wasilijskim, koniuszym Wileskim.
Paprocki i Okolski.

R. 1778. Tadeusz Woczek czcnik Orszaaski. — Krasicki.
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MocKkiciiicz pairz Olizar.
^VolezyMSki herbu Gowa. N. Woczyski zg-Iiij^

nod Pskowem. P iproc, Franciszek pisarz skarbu koronnego,

Maciej pisarz kanceilaryi koronnej 1647. rodzicom swoim w
lizy nagrobek poslawi. N. administrator zup Wielickich , i

Bocheskich. Jan stolnik 3Iielnicki, z sejmu 1703. komissarz

do uspokojenia dyfferencyi midzy ksicztwem Zatorskiem i Szl-

skiem. Constit. fol. 21. Krystyna Michaa Szymanowskiego

starosty Wyszogrodzkiego maonka. Alexander w Krako-

wskiem 1697.

Hi^ok. herbu Kociesza^ w Poockim I inszych powia-

tach ksiztwa Litewskiego. Adam A^^ok wojski Starodubo-

wski
,
podpisa pacta conuenta Jana Kazimierza Króla w roku

1648. Mikoaj komornik królewski w Nowogrodzkiem 1632.

Stefan w Brzeskiem Litewskiem 1648. Fiedor, Krzysztof i

Alexander , u Kojaow. in MS.
^W^ok. herbu Trby., w ksicztwie Litewskiem. N.Wok

starosta Piski , który pod Olszanic sia na nieprzyjacioach

ojczyzny dokazywa, synowie jego Teodor i 3Iikoaj. Mateusz

porucznik Kmity 1567. r. Kazimierz w powiecie Rzeczyckim

1674. roku.

1Vok herbu W^ieie dwie., z dwiema koczatymi wierz-

chami. Maxym W^ok rotmistrz na prezydium w Smolesku
zostawiony, obrotnym fortelem, wielklem sercem tego zamku

broni, za co w komput rycerstwa Polskiego policzony, i tym

herbem nadany, przez Konstytucy 1616. yb/. 50. synowi po-

tem jego Konstantynowi w r. 1638. approbowano toz samo, i

indygenat mu przyznany. Okol. tom. Z. fol. 360. Wadysaw
Wok aniewskI , mia za sob Ann Oarowsk , z której sy-

nowie Piotr i Bogusaw.
lil^okon^icki herbu Lubicz , z t jednak odmian, ze

nad podkowy barku krzya nie masz , ale tylko jeden krzy we
rodku jej , takim si herbem piecztowa Grzegorz Woko-
wickl proboszcz S. Szczepana w Welinie. Pawe w Brzeskiem

Litewskiem 1648. Wojciech mia za sob Ann Moszysk
herbu Nacz owdowia po Dobrzyskim.

V^^oko^vicki herbu Sas., w województwie Ruskiem,

przydomek mieli Zellsko. Z tych byo dwóch braci, Iwan od

którego z Terleckiej syn take Iwan , ten z Manastersk spo-

dzi czterech synów. Wska, który od possessyl dóbr nazwany

Bandrowski, tego synów byo czterech. Piotr, Iwan, Eliasz i

Stefan, ale wszyscy steriles: 3IIkoaja, którego synów trzech,

Alexander i Jan steriles., trzeci Iwan, od tego syn by Alexan-

der : Seka, od którego by Hrycko, od tego Jan : Iwana któ-

rego synów czterech. Piotr Iwan i Jdrzt^j j/er/Ze^ , Teodor
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za spodzi trzech, Jana i Bazyleo;o steriles^ Dymitr za mia
syna Hieronima *^ere7ew, i córk;! Helen*;, Stefana Zawadzkiego

podczaszego ytomierskiego maonk. Drugi Ijral Iwana na

pocztku pooonego, by ukasz, tego syn Micia, tego za
dwóci synów Uinat sterilis i Jdrzej, który zFennWilwick,
mia córk 31ary Wilwick i syna ukasza , ten z ^laryannjj

Witwick spodzi Ann Brzesk, i synówHreiora, od którego

byli dwaj synowie bezpotomni, z Duchny Krechowickiej uro-

dzeni i córka Krechowrcka. Drugiego Hala , którego z Fenny

Baranowskiej AYitwickiej, bya córka Ewa Witwick i synów

trzecli , Jan , zona jego Maryanna Hoszowska , Fiedor i Grze-

gorz : od Jana byy dwie córki , Maryanna Witwick , ZoHa
llnicka i syn Grzeg^orz : od Fedora syn Jacek i córka 3Iaryanna

oziska : od Grzegorza z Hoszowskiej synowie , Konstantyn

i Jdrzej.

"Ifok-OiTicz herbu Kociesza^ ale ze podle krzya na

strzale, przydaj dwie gwiazdy, jedne z jednej , drug z dru-

g-iej strony. S ci W okowiczowie w ksiztwie Lilewskiem,

przydomek zdawna maj Kolenka. Izaak Wokowicz Kolenko.

Tak rozumiem , ze do tyche nale W^okowiczowie na Wo-
yniu, z których Metryka TVohjska w r. 1528. tych rachuje:

Iwana, Kocie, Joachima, i drugiego Iwana. Bartomiej w za-

konie naszym umar w Lublinie 1706. N. podkomorzanka Tro-

cka, bya za Krzysztofem Dolskim podkomorzym Piskim.

1Vokoivsk.i» Zbigniew Wokowski kanonik Krako-

wski w r. 1568. JSakieL w Miechów, fol. 687.

^Vok.iiilol¥Ski herbu Radwan^ w Now^ogrodzkiem

województwie, czyli WoJkuuomsli.
^Vo]:iiiiiiskl herbu Rawicz. Przedtem ich zwano Nas-

suta. Z tych wedug^ Ks. Kojaow. in MS. Jan Womiski
by starost Kowieskim, syn jeg-o Jan wojewod Smoleskim,
roku jednak autor nie pooy, któregoby na tern krzele sie-

dzia. Jan kasztelan Poocki , starosta Krewski 1579. któremu

Stryjkowski Ksig 19 swojej kroniki przypisaa 2*25. By
to pukownik sawny ; bo gdy dobywano zamku Taurus

,
pier-

wszy tam z swoj wpadszy usary, szczliwie go opanowa.
Nie mniej odwanie poczyna sobie na polach Iwaskich w r.

1579. idc w przedniej stray przed wojskiem ku Sokoowi,
Szeremeta z pola w yparowa, i do wau zapdzi. Teme szcz-

ciem w r. 1581. pod Wielkiemiukami, we dwunastuset sobie

kommenderowanych , wpar nieprzyjaciela, i porazi. Bielski

fol. 772. Heindenst. Okol. Russ. Flor. fol. 788. winiów
do Króla przyprowadzi. Syn jego Jerzy podkomorzy Upitski,

nie rozdzielny towarzysz ojcowskich expedycyi. 3Iichaz Gierzc

skarbnik Upitski i podstaroci, pose na sejm 1662. ztamld
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komlssarzem naznaczony do zapaty wojsku Litewskiemu, Const.

fol. 5. dalej j)ods«*dek , az i sdzia ziemski Upitski 1670. Mi-

koaj sdzia <;rodzki Zmudzki 1674. Jerzy w powiecie Rzeczy-

cklm. Franciszek Soc. Jesu fundator missyi Kiejdaskiej.

1Voofll4.ie^vi€Z hcrhu abd^ od Kormulta llnuj.

swoje wywodz. Kormnt wnuk Kawsucia , z Raczy siostry

Witoldowej, mia syna Niemeksz, ten za trzecli synów, Ale-

xandra, Bartomieja i Woodka , od ^eg-o potomstwo rozple-

nione, nazwani Woodkowiczaml. 3IIdzy inszemi Panami Li-

tewskieml podpisa Woodko ten, I z braci swoj, wieczny

pokój midzy koron i ksiztwem Litewskim w roku 1401. u

ask. w Sta. fol. 128. Niekrasz Woodkowicz starosta Be-

iycki, u Herburla fol. 298. 1438. I 1499. Jerzego I Stani-

sawa Woodkiewiczów wspomina Papro. tv Gniazdzie Cnoty.

Marcin pisarzem by w w. ks. Lit. i posem do Moskwy 1559.

Malcher w Krakowskiem województwie osiad, pojwszy tam

zon. 3Iikoaj chory ksiztwa Zmudzkiego i pose wr. 1564.

do dotarcia unjl z koron na sejmie Warszawskim. Constitul.

fol. 52. Chryzostom wprzód wojski, tuz pisarz ziemski Zmu-
dzki, dugo w wojsku suy za buawy Jana Karola Chodkie-

wicza , mz wielce uczony , której jego nauki s dowody w
druku , wyda albowiem Historiom decennalis belli Lwonici.

2do. Cnotliwy Litwin i o Inkorporacyi Inflant do ksiztwn

Litewskiego za Zypntinta Augusta. Zacz by take pisa

Krzyaków Inflantsklch bistory, ale jej nieskoczywszy , zy
przesta: to Kojaow. in MS. 3tio. ywot przechwalebnego

wyznawc^ S. Kazimierza Królewicza Polsk. z aciskiego
na Polski pj^zetomaczy^ in Sto f^ilnae., 1606. Jan i Mikoaj

w kslztwie Zmudzkiem ludzie znaczni. Kazimierz in Soc. Jesu

krasomówca i poeta, w aciskim I polskim jzyku osobliwy,

jest w druku jego : Ode votiva Reginae Coclorum Lindensi

in Prussia decantata 1661. in Ato Cracov. umar powietrzem

1662. pod W^arszaw, gdzie by kaznodziej u S.Jana. Który
z nich mia za sob Regin Horskiego kniazia Drucklego córk.

Papro. Ogród. fol. 209. N. podsdek Zmudzki, zona jego

Chrzstowska starocianka Botocka.

\l^ooclkieivicz herbu Radwan, w Miskiem woje-

wództwie i Nowogrodzklem. Marcin Woodkiewicz pisarz ziem-

ski Miski, za Króla Augusta L Drugi Marcin sdzia ziemski

Miski w r. 1628. Krzysztof najprzód pisarz ziemski Miski,

potem wojewoda Nowogrodzki, umar wojewod Smoleskim,

córka jego Zofia, bya za Poubiskim Alexandrem marsza-

kiem Litewskim. Regina za Teodateni Ogiskim podkomorzym
Trockim. Micha podsdek Miski, Marcin Kazimierz horo-

dnlczy, podstaroci Miski, podpisali elekcy Jana IIL Króla.
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Teodor pisarz ziemski 3Iiriski, synowie je«^o Stefan podscdek
AJInski, zlijezyl si«; by do/ywolnie najjirzud z Bakanowsk,
potem z Slizianki}, córek jego <hvie zostao, jedna Helena Bar-
bara , la zyla z Wadysawem Tadeuszem ^^ akowlezem sta-

rost;| llruszowskim , druj^a z Cliraj)owIeekim j)odkomorzym
laszaskim, I synów trzeeli : Józef, Jan i Marcin. Druo^i Fran-
ciszek wojski 31lMskI, pojj Zoli Waiikowiczown<; stolnikown
MInsk:| , 2do ruto Zawiszank^^ wojewodzank<^ Misk. Synów
je<;-o pl(;clu byo. Pierwszy Teodor, ten b(^'d{}e g^eneraem ad-

jutantem w wojsku LItewskiem , zszed z tego wiata. Drugi
Jan In Soc. Jesu , len jeszcze na wiecie b^dc, zasiada de-

putatem na trybuna Litewski w r. 1724. Trzeci MIcba sta-

rosta Hajecki, sprzysig si doywotnie z Pacown kasztelank

Mcisawsk. Czwarty Kasper starosta Krasnosielski. Pity Mi-
koaj Soc. Jesu, i córka Petronella, która sl(; dostaa w ma-
estwo Józefowi Szczytowi czenikowi Litewskiemu, starocie

Jaswoskiemu. Dominik Aloizy, stolnik 31iski, przybra sobie

w maestwo Teres Janiszewsk pisarzown grodzk Misk,
bywa posem na sejmy i w trybunale Litewskim deputatem i

marszakiem duchownym i skarbowym, jego synów byo sze-

ciu, pierwszy Leon. Mia za sob Konstancy Ciechanowiecka,
slarociank Opsk, po mierci ojcowskiej wzi stonikostwo
Miskie. Drugi Stanisaw krajczy 3Iiski, trzeci Fellcyan Filip,

ten wstpiwszy do zakonu S. Bazylego , w nim po rónych
ambonach gorliwie do ludzi kaza, zkd po wielu zasug^ach,

Dubieskim i Dermaskim archlmandryt wyniesiony, skoro

si tam pieczoowaniem swojem , yciem zakonnem , i inneml
cnotami popisa, eby by przyj episcopi Chemsk, prawie
by do tego przyniewolony. Na t<; g-odnoc wstpiwszy

,
pier-

wsze mia staranie o cze Bosk i Najwitszej Panny, tej o

koronacy przy (d)razle cudownym Chemskim , i postara si
i zakoczy chwalebnie. Koció tame swój katedralny wielkim
nakadem i piknym modeluszem wyniós. Czwarty Stanisaw:
pity Leon , zakon sobie kaznodziejski obrali. Szósty Marcin
wojski SlarodubowskI, ona jeg-o Anna Raefowna skarbnikowna
3IIska , z tej dwie córki , Jakób V\ oodkowicz w zakonie na-

szym rzdzi kollegla Poockle I Miskie. Jdrzej kanonik ka-

tedralny Wileski, Piotr podczaszy 3IIski, mia za sob Pa-
cown, synów jego zostao dwóch, Stanisaw i Ignacy. Leon
stolnik Miski teml czasy, córka jego Teresa, za Rejtanem ho-

rodnlczym Nowogrodzkim. Synowie za Antoni Societ. Jesu,

Józef i 3Iicha. Kojalowicz in MS. z t odmian herb ich ka-
dzie, e nad zwyczajnym Radwanem na krzyu stoi kur w j)raw
tarczy obrócony, luboc przydaje, e widzia herb ich którego

dawniejsi przodkowie domu teg-o zaywali, to jest ankry tak
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uoone jak litera H wielka, na rodku ich stoi ankra do ^óry,

czyli strzaa, na niej kog-ut, na hemie trzy pióra strusie; ankry

za tak zawijane u góry na jedn stron, u dou na insz stron.

N. bya za Hieronimem Cieelianowiczem sdzi ziemskim Smo-
leskim.

I^ootlyj oiY^ski herbu Korczaka w Podolskiem wo-
jewództwie, z Woodyjowic. Z Moskwy do Polski przyszli,

czego dowodz róznemi przywilejami. Tomasz Woodyjowski
z Sutkowskiej urodzony z astowieckiej zostawi syna Kon-

stantyna, wiel lat zasuonego onierza, ten z Piaseck spo-

dzi Fryderyka ma walecznego , którego syn Piotr wzity w
niewol Tatarsk, tame ycie skoczy. Drugi syn z Piaseckiej

Jerzy, pod Poockiem i Gdaskiem mny kawaler, temu Cio-

dyowska powia dwóch synów. Piotra i Macieja, którzy z Ste-

fanem Potockim wojujc Woochy , tame poglnll. Trzeci

ich brat z Koreckim ksiciem szczliwiej na nieprzyjació

si naraa. Pawe czwarty w wielu okazyach dowiadczonego
mztwa. Szymon obra sobie ycie w zakonie S. Franciszka.

N. mia za sob Jezlorkowsk pozosta wdow po Cwilicho-

wskim. N. Chodkiewiczown.

Ikl^oodzko* W powiecie Oszmiaskim. Mikoaj Wo-
odzko podstaroci Smoleski, podpisa elekcy Jana III. Króla

Polskiego. N. starosta Oszmiaski , deputat na trybuna Li-

tewski 1740.
R. 1778. Ignacy Woodzko pisarz ziemski Oszmiaski.— Krasicki.

IWoosiecRi herbu Sas, w Ruskiem województwie.

1iVooszOleski w Inflanciech, Stefan Kazimierz Wo-
oszowski

,
pose z Inflant na konwokacy w roku 1648. Con-

foeder. Ordin.

IW^ooi^icz herbu Bogorya. Ten herb na siebie i na

sukcessorów przyj Stanisaw Wissygin, to jest z Litewskiego

jzyka ,, wszystkich bronicy'' jeden z Panów Litewskich, na

sejmie Hrodelskim w r. 1413. ask. w Stnt. fol. 127. a po-

niewa adnego inszego domu w ksIztwIeLilewskiem nie masz,

któryby si tym herbem piecztowa, tylko Wolowiczowie, znad

tedy i z tego, e by przodkiem tej wsawionej famllji. Jerzy

Wyssyginowlcz albo syn Stanisawa W^isslgina, który na dwo-

rze bdc Króla Kazimierza Jagielonowlcza, dla osobllwszej,

która si w nim pokazywaa, siy. Woem od spó dworskich

nazwany , nazwiska W^oowiczów by autorem
,
jako wiadczy

GvQgmn. Polon. Chro, Pruss. w owej nieszczliwej naszych

pod Chojnicami potyczce w r. 1454. gdy z pola wojsko nasze

przed Krzyack broni plerzchno], przyszo i samemu Kazi-

mierzowi Królowi salwujc ycie , uchodzi : a gdy Pogo za

nim w te tropy nacieraa , a ko pod Królem szwankowa,
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Jerzy, nie tylko ie konia Kazimierzowi podda, ale poty si
z uku z Krzyakami strzela, póki rozpierzchli ludzie wojskowi,

na assystency i obron majestatu jej;o nie ci.ig^nli i do Byd-

g-oszczy nie odprowadzili: to Stryjkowski z Latopisz. lib. 19.

cap. 1. a z nieg-o Iiojaow. p. 2. ale aden z historyków Pol-

skich, o tem nic nie nnmienia. Zostawi ten Jerzy, syna take
Jerzego Woowicza o którym tene Stryjkoiv. lib. 21. cnp.7.

powiada, e pukownikiem bdc w roku 1499. w batalji pod

Wiedruss z Moskw , raniony
,
przecie z tej klski zdrów

wyszed: mia synów trzech, Bog^dana, Grzeg^orza, trzecieg"©,

imienia nie kadzie Ks. Koja. in MS, Teg-o ostatniego dwóch
byo synów. Z tych jeden

Ostafiej albo Eustachiusz , najprzód marszaek Litewski i

pisarz, w r. 1568. ju podkanclerzy i marszaek nadworny Li-

tewski , starosta Brzeski , i Kobryski , otrzyma w tenucie

dobra Wojnie , Kodyniec , omazy i z przylegociami w wo-
jewództwie Podlaskiem , te mu jednak w roku nastpujcym
12. Marca odjto

,
g-dy uchodzi przysig-i uczyni wiernoci

koronie Polskiej, wzg-ldem tych dóbr, ile e Podlaskie woje-

wództwo od ksiztwa Litewskiego oderwane, i do korony zupe-

nie inkorporowane wieo zostao, atoli w tyme roku 12. Sier-

pnia skoro przysig t wykona, dobra mu te nazad wrócono
i kasztelani Trock konferowano , o czem wiadczy Process

rozgraniczenia midzy województwy Podlaskiem iBrzecia-
skiem^ kdy te przydaj, e te dobra byy jego doywotnie i

summ mia na nich pienin. Umar w Sendomierzu w roku

1584. kasztelanem Wileskim i kanclerzem wielkim Litewskim,

ostatni z tego przezacnego domu lieretyk. Cichoc. Allocut.

Osecen. lib. 2. cap. 22. Z tej racyi dugo niechcia pieczci

przyoy na przywileju królewskim, w którym approbacya bya
kollegji naszego Wileskiego, a Król Stefan posa do niego.

Ja, prawi, jeeli zapiecztuj, ale on ju wicej pieczci mie
nie bdzie. Biel. fol. 7^7 . Przecie Król Batory tego ministra

swego wielce sobie szacowa i w roku 1577. komissarzem go

uczyni na odebranie przysigi wiernoci od miasta Gdaskie-

go, Liter. Step/iam\ a przedtem od stanów w. ks. Litewskiego

wysany, gdy imieniem ich wita g^o i tronu winszowa, mile

go przyj. Biel. Jol. 737. Od tyche stanów jedzi posem
na konwokacy w r. 1572. do stanów koronnych pod interre-

gnum. Biel. Jol. 657. Do Moskwy take kilka razy legacy
godnie sprawowa : bo lubo ksiciu Moskiewskiemu tytuu

Cara nie da, przecie ten Pan, widzc Eustachiego czowieka

wielkich z natury przymiotów, ale najbardziej rozsdek w rze-

czach dziwnie przezorny, tak go sobie powaa, e w r. 1570.

sam prosi, aby go do niego w poselstwie przysano, jeeliby
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skutecznie o |>okój traktowa? chciano. Pod dobywanie Uwiatu

w r. 1580. nie tylko znaczny ludzi swoich komput do obozu

i)rzvshi . ale si tez sam osob swoj tame stawi , zona jej»o

Teodora Sapiezanka, Pawa wojewody Nowogrodzkieji^o córka.

IJstor. Sapie/t. p. 'i. fol. 88. Nie zostawi tylko córk jedn,

ta wydana za Seweryna Bonera kasztelana Krakowskieg-o.

Grzegorz wojewoda Smoleski, lak go tytuuje /t*. Ao/w

A

in 3IS. roku nie pisze, którego na tem krzele siedzia, brat

Eustachiego kasztelana Wileskiego i kanclerza, zczy si by
doywotnie z Ann , czyli jak inni chc , Elbiet Chebowi-

czown, wojewodzank Wilesk, i kanclerzank Litewsk po-

zosta wdow po Odynowiczu starocie Orszaskim , mia
cztery córki. Apollonia Kopciow, drug Sokolisk , trzeci

Bogdanow Ogisk, czwart Stetkieyyiczow, i synów dwóch :

z tych lloman starosta Rohaczewski, zona jego Anastazya ksi-

niczka Zbarazka , z której , wedug- Geneal. Kfiiit Zbara-

zkich^ by syn Jan, i córki trzy, Krystyna za Dadzibogiem

Kierem podkomorzym Czerniechowskim , Anastazya za Chre-

ptowiczem, i Maryanna. Po ksiniczce Zbarazkiej, poj Grze-

"^orz Helen Sapiezank, synowie z niej pomarli bezpotomni,

córka Alexandra dostaa si w maestwo Grzegorzoyyi Kor-

szakowi choremu Poockiemu. Drugi syn Piotr czenik Li-

tewski, zostawi tylko córk, która Iwo voto ya z kniaziem

Hoowczyskim ; Ido voto z Krzysztofem na Sidrze Potockim,

najprzód krajczym ,
potem podczaszym Litewskim , to Koja.

in MS. jam pisa ju wyej, e W^oowiczowna , ale Michaa

córka, bya za kniaziem Hoowczyskim wojevyod Mcisa-
wskim : take , e Helena podskarbianka Litewska bya za Ja-

nem Hoowczyskim czenikiem Litewskim.

Grzegorz Woowicz drugi syn Jerzego, tego który stawa

pod Wiedruss, ten w Grodnie w Cerkwi Ruskiej Soborna na-

zwanej, pochowany ley, kdy zdawna przodkowie tego domu

si cho\yali
,
jako wiadczy Ksika pod tytuem: Jedno

wita. Syn jego wedug ioja. in MS. Iwan koniuszy Li-

tewski, tego za Iwan marszaek Litewski, starosta Grodzie-

ski, w r. 1566. przyjmowa posów Moskiewskich, ona jego

pierwsza Maryna Mieleszkowna, z tej syn Hieronim, drug^a

Anna Borysa Kopcia córka , z lej synowie trzej , Jdrzej , Eu-

stachi i Pawe, I córki, z których jedna ya z Rudomin, druga

z Lewickim z Loyiczyna chorym Podlaskim, z której córka

Zofia Lewicka, bya za Jerzym Sciploneni podkomorzym Gro-

dzieskim.
,

Hieronim starosta Zmudzki, Upilski, Rudnicki, a przed-

tem najprzód pisarz Litewski, pod który czas z Zygmuntem III.

edzi do Szwecyl , i \vszyslkich trudów jego, i niebezpie-
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czestw, by nlerozdzieliiym towarzyszem, wzi dalej pod-

skarbslwo wielkie Litewskie, z którym tytuem w r. 1G13. by
komissarzem naznaczony do uspokojenia zwizaneg-o wojska,

i odu wypaecnia, Conslit. fol. 0. popisa si(^ z pi(^'knym ku
tej ojczynie sercem , kiedy

j
j^dy na gwatowne jej potrzeby

pienidzy w skarbie nie stao, on wasn swoj fortunt; azar-

dowa, wszake llzeczpospolila na sejmie 1618. juz na ten czas

podkanclerzemu Litewskiemu , wyliczy wit^cej ni sto czter-

dzieci tysi(;ey , na zniesienie tycb dugów, kazaa. Conslilut.

fol. 7. W roku 1620. ju starosta generalny Zmudzki, eywun
Pojurski , Gondyski, Szawelski , Kobryski , vv pi«;knej sta-

roci wiek swój zakoczy, wiele kocioów na mudzi na cze
Bosk wystawiwszy, wiele komissyi na siebie woonycb , roz-

sdn industry uacniwszy : sprzysig si by doywotnie z

Elbiet z Gosawic Gosawsk, pozosta wdow po Wojnie
podskarbim Litewskim : miaci z ni wprawdzie syna Stanisawa,
ale ten modo wszed do grobu , co pozna z jego nagrobku
w kociele 3Iociskim. Córka si tylko jedynaczka zostaa Te-
kla, która wydana za Alexandra Ludwika ksiccia Radziwia //

marszaka wielkiego Litewskiego, w Biay przy farnym kociele '

kaplic wymurowaa , co pozna z jej berbu nad ni pooo-
neg-o. Ojciec za jej zbudowa most na Niemnie pod Grodnem.

Eustachi biskup Wileski syn drugi Iwana marszaca Li-

tewskiego , ale z Ko|»ciowny, brat Hieronima starosty Zmu-
dzkiego , z kustosza Wileskiego

,
proboszcza Trockiego, refe-

rendarza i pisarza Litewskiego , opala Lubiskiego
,
podkan-

clerzy Litewski, do infuy Wileskiej dla znamienitych natury

i cnoty przymiotów pocigniony, tak t swoj rzdzi dyeeezy,
e i senatora godnego i witobliwego infuata powinno na
sobie wypeni. Urodzi si ten zacny biskup w roku 1572. do-

rósszy, do dworu królewskiego oddany, przez dwadziecia i

kilka lat w rónych funkcyach i legacyacb ojczynie suy, do
rokoszanów pod Jdrzejów wysany , sia pracowa, eby by
rozdranione serca, do Króla Zygmunta nakoni, lubo skutku

nie wziy zabiegi i reHe.Yye godne uwagi. Jedzi take w po-

selstwie do ksicia Florenlskiego , i do Pawa V. Papiea,
wszdzie z wielkiem rozsdku swego zaleceniem , ale i obycza-

jów skromnych nie ma pochwa: a najprzód, zda si sam
tchn niewinnoci, jako e jej z dziecistwa wzitej, a do
zgonu ycia zachowa, lubo przy dworskich przewleczonych I

lizkich okazyach
,
po mierci jego zezna witobliwy spovyie-

dnik. Nadto naturaln yyymow da mu by Bóg j)rzedziwn,

do której e si bya przywizaa przyjemno w konwersacyi,

zda si ludzkie alfekta krpowa, i zniewala do siebie. Czy-

nia mu nawet u wszystkich estymacy, nie tylko mio, któr
Tom IX. 27
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wiadczy ludziom uczonym i mdrym : ^ ale lez i poboznod.

Z tej do Wilna wprowadzi zakonnice S. Benedykta, Augu-

stynianów pustelników, Karmelitów bosych, bractwo kom-

passyi Jezusowej : do katedry swojej relikwie SS. Bennona i

Eustacbiusza : przy teje katedrze wystawi kaplic, któr i w
prowenta opatrzy, gdzie po zejciu swojem z tego wiata w r.

1630. zoony, umar za nagle do stou siadszy, tylko za-

woa: Deus propitius esto mi/li peccatori. Klejdailski koció
z rk dyssydentów windykowa. Trocki Matki Boskiej, w o-

tarze I porzdek przystroi, inne za osobliwie S. Szczepana

w Wilnie z gruntu wystawi. Szpital na kapanów schorzaych

I uboszych w Wilnie fundowa: inszym za szpitalom docho-

dów przyczyni. Bibliotece kollegji naszego Wileskiego, wiele

ksig nada: na wszystkich ubogich i klasztory zakonne, Pasko
dobroczynny. Wyjedna na swoim synodzie u duchowiestwa,

ie wito . Ignacego Lojoli W^yznawce przyjo do obcho-

dzeniu sub ritu duplici. Co tydzie w dzie Czwartkowy,

zwyk si by elaznym acuszkiem biczowa. Co rok zamyka
si na zwyczajne rekollekcye

,
pod który czas i sumienie swoje

pilno roztrzsa , i z obligacyi pasterskiej swojej funkcyi , su-

rowic si przed Bogiem rachowa. Pacierze kapaskie zawsze

klczc mawia , a w wielki Czwartek ubóstwu nogi umywa.
Dla tegoc Piasecki opisujc mier jego, tak mówi : Litvanici

nominis singulare decus. Pisali o nim Kaja, in MS. Olsze-

wski w kazaniu na jego pogrzebie ; które iv druk weszo.

Matthaeus Raderus S. J. dedicat, ad Syntagma. de Statu

Morientium.
,

Jdrzej cywun Derwiaski, sdzia ziemski Zmudzki , syn

trzeci Iwana marszaka, brat Eustachiego biskupa Wileskie-

go, z teml tytuami wspominaj go Konstytucye w r. 1611.

fol. 41. komissarzem do granic midzy ksiztwy Zmudzkiem i

Kurlandzkiem, i 1613. midzy mudzi i Prusami, Constitut.

fol. 46. umar chorym Litewskim : by to pukownik sawny
i szczliwy, tak ze mztwu jego dufajc i biegoci w rzeczach

wojennych, gdy sam z Inllant z wojskiem ruszy, jemu kom-

raend nad reszt wojska w Rydze zleci : by oraz i starost

Plotelskim.

Pawe trzeci syn Iwana marszaka, brat Eustachiego bi-

skupa Wileskiego , najprzód podkomorzy Grodzieski i ko-

mlssarz do granic midzy ksiztwem Pruskiem i mudzi, z

sejmu 1613. naznaczony, Constit. fol. 46. i na drugi w tyme
roku sejm posujc, deputatem zapisany na trybuna fiskalny

Litewski, Constit. fol. 8. w r. 1630. ju podskarbi nadworny

Litewski, starosta Grodzieski, Uciaski i Ploteski, co pozna
z dedykacyi kazania pogrzebowego Ks. Olszewskiego S. J.
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drudzy g^o chc mie i podskarbim wielkim , za którymi i jam
poszed w pierwszym tomie. Zona teg-o Pawa, Cliodkiewiczo-

wna Hieronima kasztelana Wileskiego córka: Koja. in 3JS.

z lej syn Eustaclilusz stolnik Litewski staroslaPlotelski i Uciail-

ski , rotmistrz królewski, umar 1G59. zostawiwszy z Sapie-

anki wojewodzanki Nowogrodzkiej dwie córki {^Hist. Sapieh.

p. 3. fol. 109. powiada, ze to bya Barbara córka Kazimierza

Sapiehy starosty iNIemonoicklego wojewodzica , nie wojewody
Nowogrodzkiego) , z tych jedna Tekla Konstancya zalubiona

Piotrowi Michaowi Pacowi starocie Zmudzkiemu, dni swoje

skoczya w r. 1691. pani jak z Bogiem zczona, tak na jego

sug, domy i ubogich nie skpa, 00. Dominikanom w Boh-
danowie koció wystawia : druga Joanna Jakóbowi Kunce-

wiczowi starocie Koniawskiemu i Dubickiemu, i syna jednego

Jana Alexandra starost Plotelsklego ; na to starostwo Konsty-

lucya 1670. Jol. 9. summc, któr niegdy ta familia miaa na

Uaskiej dzierawie
,
przeniosa. Zczy si by doywotnie

z Barbar Kryszpinown podskarbiank Litewsk , o potom-

stwie jeg'0 nigdzie nie czytam.

Bogdan trzeci syn Jerzego, tego co by w okazyi pod Wie-
druss , brat Grzegorza , o którym wyej si mówio , spodzi
Grzegorza, najprzód marszaka Litewskieg^o, i starost Sonim-
skiego , kiedy do 3Ioskwy w r. 1562. poselstwo odprawowa:
by potem kasztelanem Nowogrodzkim wr. 1569. Domyla si
tu Koja. in MS. e synem jego by Hieronim wojewoda No-
wogrodzki, tego za syn Samuel kasztelan Nowogrodzki, sta-

rosta Moczacki , rotmistrz i pukownik odwany przeciwko

Szwedom w Inflanciech w roku 1602. wedug Histor. Sapieh.

mia za sob Elbiet Mikoaja Sapiehy wojewody Witebskiego
córk, synowie jego Hieronim, Alexander, Micha, Piotr i

Jerzy. Z tych Alexander chory Wileski , a przedtem pisarz

ziemski Nowogrodzki, przeszed na inszy wiat 1660. Kazi-

mierz Alexander choryc Wileski 1676. wpisa si in Alhnm
Congreg. Cracov.

Borys Woowicz zrodzi syna Piotra, wprzód chorego,
a potem podkomorzego Trockiego, posowa ten Piotr na sejm

1631. zkd deputatem stan na trybuna fiskalny Litewski,

Constitut. fol. 11. wielk cz modszego wieku na dworze
Zygmunta HL Króla Polskiego przepdzi, reszt w obozie,

piersi za ojczyzn nadstawiajc, strawi, ona jego Horodyjska,

z której to potomstwo zostao : Anna Kazimierza Paca pisarza

Litewskiego maonka; Jdrzej w zakonie naszym kaznodzieja

g-odny, rzdzi kollegium Piskie, Niewieskie, i akademi
Wilesk, a te i prowincy Litewsk; Eustachi w zakonie

Bernardyskimm zasuonym Mikoaj na dworze królewskim
27*
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modo znikn ; zostao si jednalt od nlej^o potomstwo ; Jerzy

kanonikiem by Wileskim, referendarzem Litewskim, juz by
wielkie o sobie nadzieje wznieei, dla osobliwszej tak w prawie

duchownem, jako i w teolog;ji umiejtnoci, ale gdy si na

komissy;} Moskiewsk w r. 1056. wybiera, mier go niespo-

dziana zastaa.

Wadysaw wojewoda Witebski i bctman polny Litewski,

starosta Dziski , syn take Piotra podkomorzego Trockiego , z

modych zaraz lat, rycersk sobie saw zasmakowawszy, pod

usarsk si Wadysawa IV. chorgiew zacign, gdzie gdy

pod Smoleskiem na Sehina Moskiewskiego wodza serdecznie

naciera, pojmany, przecie dobrze i od samych nieprzyjació

by traktowany: bo gdy Wadysaw Król, cizkiem obleniem
Moskw cisn, Sehin z takiego razu clicc swoich salwowad,

przez tego zacnego ma kondycyi pokoju dociera, ztd wolny

mia do obozu królewskiego przystp. Jak si potem wojna

Moskiewska zakurzya , Wadysaw ten na ochron powiatu

Mozvrskiego trzy chorgwie z swojej szkatuy rekrutowane,

nieprzj^jacielskiemu impetowi zaoy, i wiele mztwa swego

da dowodów. Wileskiego miasta przeciwko Dohorukiemu
mocno broni, w Hrabkowie siedmset icli wyci, chcieli<5 si
wprawdzie tej klski swoich zemcie, tak z tyu jako i z przodu

opasawszy jego ludzi , dla tego na dwie czci wojsko podzie-

lili , atoli Wadysaw zrozumiawszy ten szturm na siebie , w
trzechset tylko jazdy w sam dzie . apostoów Piotra i Pawa,
tak wielkiem sercem na nich uderzy, ze wszystkich na gow
porazi: obróci zaraz miecz swój i na drug party z wodzem
jej Buo nazwanym pod Wielozynem , i t star szczliwie

:

pod Rzeczyc wic i pod Ihumenem Bociuch hetmana ich, w
tysic piset ludzi , czci pobi , czci w blizkiej rzece po-

topi, tylko jednego z swoich udzi straciwszy: doby dalej

Gbokie, w Bobrojsku zamknitych dwa tysice Kozaków, w
cisem przez dwa miesice obleniem trzyma, a póki mu
na sukkurs hetman polny Litewski nie przyspia. Kolot lak

dobrze przetrzepa, e z siedmiu tysicy ludzi jego, cztery ty-

sice trupem na placu pado, ostatek ucieczk si salwowao:

siedmnacie chorgwi z tej potyczki nieprzyjacielowi wzito,

z których dwanacie Królowi odesa. Po tem zwyciztwie z

si zwalony , na cudzych rkach do Wilna sprowadzony , tam

na tryumf, kochajcy syn ojczyzn, poszed w r. 1660. By
wprzód chorym Trockim, dalej pisarzem polnym Litewskim,

wedug Kojaowicza kasztelanem Smoleskim , a te woje-

wod Witebskim i hetmanem Litewskim, wspominaj go /fon-

stytucye 1647. y. 23. komissarzem do zapaty piechocie Smo-
leskiej, 1 1653. deputatem na trybuna skarbowy

,
yb/. 16.
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1 1661. do zwizkowych ukojenia /o/. 23. Wszed by w kon-

trakty maeskie z Zienowiczown, któr od dyssydentskicli

bdów do wiary katolickiej skierowa, albo jako indziej czy-

tam Kotown podkomorzank*; Wendensk
,
potomstwa jednak

nie zostawi. Zda s'n^ sam tchn pobonoci, ztd w wielki

post, pospolicie si<; w Berezie w domu zakonnym zamyka,
gdzie w przedziwnej ostroci ycia, ten wity czas przep-
dza, do teje surowoci nad sob, i ludziom swoim by po-

wodem.
Marcyan pisarz ziemski Wileski , m wielce w tej oj-

czynie g'odny, zostawi z Pacowny choranki Litewskiej Sa-

muela Paca córki, trzech synów: Dominika, Jana i Wincen-
teg-o. Z tych Wincenty by kanonikiem Zmudzkim

,
potem

Wileskim scholastykiem, sekretarzem w. ks. Litewskiego, in-

fuatem Gieranowskim , umar 1698. Jan Kazimierz obonym
Litewskim, starost Fejdaskim, ona jeg;o Katarzyna Naru-

szewiczowna podkanclerzanka koronna, od której si córka zo-

staa, z sejmu 1676. by komissarzem do uznania krzywd po-

czynionych od wojska Litewskiego w województwach Woy-
skiem i Kijowskiem. Constit. fol. 22. Dominik trzeci syn by
starost Obelskim, modo jednak zszed z tego wiata, mia za

sob Sawick wojewodzank Brzeciask, z tej trzech synów
jego byo. Pierwszy Marcyan chory Mcisawski , a potem
marszaek wielki Litewski , by i pisarzem Litewskim

,
posem

na róne sejmy, marszakiem w trybunale Litewskim 1704. r.m gadkiej wymowy, i ojczynie yczliwy, wszed by w kon-

trakty maeskie z Antonin Zaborowsk kasztelank Woy-
sk, atoli z ni zszed bezpotomny. Drugi Wincenty podko-

morzy 3Icisawski , a potem referendarz Litewski , ten spo-
dziwszy córk Pacow starocin Fejdask, i synów szeciu,

Marcyana starost Purwisklego, rotmistrza królewskiego, Do-
minika referendarza Litewskiego rotmistrza usarskiego, Ale-

xandra , Krzysztofa, Jerzego, Stanisawa, ten ma za sob
Eleonor Racsown sdziank grodzk Rzeczyck , i z niej

dwóch synów, wstpi po mierci ony swojej do zakonu Soc.

Jesu , kdy wiek swój podeszy, w rónych cnotach wiczc,
poszed po zapat zasug swoich w Wilnie 1737. Trzeci Krzy-

sztof starosta Purwiski.

Jan Woowicz w powiecie Grodzieskim , spodzi To-
masza najprzód pisarza ziemskiego, potem podsdka, na koniec

sdziego ziemskiego Grodzieskiego , ma godnego i znamie-

nitego, którego syn Alexander, stolnik Witebski, pisarz ziem-

ski, a i sdzia ziemski Grodzieski: zostawi synów z Grodko-
wskiej , Marcyana , Krzysztofa , Wincentego , Alexandra i Ka-

zimierza. Z tych Marcyan dugo na dworze by ks. Michaa



422 Ifoowicz.

Radziwlla podkanclerzeg^o i hetmana polnego Litewskiego,

z którym i do Rzymu jedzi. Po zejciu jego, stan sobie du-

chowny obrawszy, kustoszem Oyckim , kanonikiem Wile-
skim i uckim, scholastykiem Zmudzkim urost, dla piknych

jego przymiotów od Królów Jana III. i Augusta wtórego w ró-

nych interesach, zawsze z szczliwem powodzeniem by za-

ywany, umar w Niewieu. Krzysztof brat jeg-o w zakonie

Kaznodziejskim m uczony. Wincenty poleg w Wgrzech
na wojnie Tureckiej z Lubomirskim stawajc. Alexander stolnik

Grodzieski , ona Koszylanka wojska Trocka. Kazimierz w
domu osiad.

Krom tych jeszczem sic tych doczyta. Filon W^oowicz,

mia syna Samuela, którego synowie Stanisaw, Stefan i Krzy-

sztof, ludzie rycerscy w powiecie Grodzieskim. Jakób syn J-
drzeja w Koronie osiad. Pawe biskup ucki w roku 1607.

nominowany, przydaj mu t pochwa, ie hyl Pastor v'g-
lantisstmus. Micha starosta Sonimski w roku 1582. któremu

Stryjlioiuski dedijkowa Ksig 2.3. Kroniki Litewskiej . Mi-

cha najprzód podstoli Oszmiaski 1674. potem podkomorzy

Sonimski, wspominaj g^o Konstytucye 1Q7S. Jol. 22. Krzy-

sztof pisarz Sonimski 1674. N. mia za sob Herburtown
Elbiet kasztelank Sanock. Regina bya za Pawem Pacem
kasztelanem Wileskim. N. za Franciszkiem Nikodemem Ko-

sakowskim starost omyskim. Teodora za Krzysztofem Zie-

nowiczem wojewod Brzeciaskim , z którym miaa syna i

córk , a przedtem czy potem za Tyszkiewiczem , z tym byli

dwaj synowie, Eustachi Brzeciaski i Piotr Miscy wojewo-

dowie, t od schizmy nawróci do jednoci kocielnej B. Jo-

zafat Kuczewicz. Susza iv yciu jego^ Marcel. Daroszeiuski

w kazaniu : Powana Senatorka. Zofia bya za Piotrem Try-

zn wojewod Parnawskim, starost Bobrojskim, Paneg. Resid.

Bobrojsc. Aquila. Zofia córka Michaa starosty Sonimskiego

za Jdrzejem Zawisz podskarbim wielkim Litewskim, a po

jego mierci ponowia luby z Suszk wojewod Wendeskim.
Franciszka Anna zakonnica S. Klary w Krakowie u S.Jdrzeja

1673. r. Anastazya Alexandra Siemiaszka kasztelana Braca-

wskiego maonka. N. Alexandra Kamiskiego sdziego Mci-
sawsklego. N. Marcina Ogiskiego podkomorzego Trockiego.

N. starosta Koniski , mia za sob Barbar Sapieank córk
Bogdana Sapiehy wojewody Miskiego. Histor. Sapieh. p. 3.

fol. 98. Jan Woowicz umar w zakonie naszym w r. 1706.

w Krakowie. N. mia za sob Scipionown jedynaczk, ta

wniosa w ten dom Repie i Olekszyce, ale si z córk jego

Woowiczown jedynaczk, dostay znowu w dom Massalskich

N. bya za Danielem Bienickim.
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Antoni Wolowicz biskup ucki, ni ycia przykadnego, umar
r. 1769. w Warszawie : rz.-jdzi dyecezy lat 15. — Kobiclski

wuj jego uczyni go )y wkrótce przed mierci swoj, koadjuto-

rem l)iskupslwa uckiego. By oraz ten Woowicz kanclerzem
Maryi Józefy Królowej Polskiej. — R. 1778. Józef Woowicz
kanonik Wileski. — Józef marszaek Grodzieski. — Kazi-
mierz marszaek Sonimski. — K. 1788. Antoni chory na-

dworny Litewski. — K7'asicki.

^IfW^ooifSki herbu Prus- 2do^ w ziemi Wyszogrodzkiej.

Jan ^Yoowski kanonik Warmiski i Chemiski 1G70. pod-

pisa przysig Króla Micliaia. Jan Woowski poborca 1(584.

Anna Woowska zona Hosiusza. Kazimierz 1697.

IWoiicki herbu Rawicz^ w województwie Rawsklem.

Dom ten zasuony ojczynie, tak z spraw rycerskich, jako i

innycli. Abrahama z W^ouczy wspominaj listy dawne mem
zasuonym Królowi Kazimierzowi Wielkiemu w roku 1340.

Jakóba, który w Prusk wojn zabity poleg, za Króla Jagie
czasów. Trzech potem byo braci rodzonych za czasów Pu'
prockiego ; Micha proboszcz Opoczyski, kapan uczony i

przykadny; Szczsny przy Karnkowskim biskupie Kujawskim
wychowany, mia za sob Ruck , i Jan podsdek Rawski w
r. 1550. jakom czyta ua przywileju KoUegiaty owickiej^

ten z Otarzewsk herbu Lis spodzi córk jedne, i synów sie-

dmiu. 1. Jdrzej wielkiego dowcipu i nauki, do wierszów pi-

sania g-adkiego , zda si by « natury skonny, które w nim

przymioty widzc Król Stefan Batory, Laiireatum go Poetam
ogosi, cho dopiero omnacie lat majceg-o , atoli modo
wszed do grobu, jadc z Turek z Tomaszem Janem Drohoje-

wskim. 2. Pawe, ten od Stanisawa 31iskleg<) do Woch V'y-

prawiony, gdy tam w naukach wysoce postpi, a stan ducho-

wny sobie obra, skoro tylko do ojczyzny z Rzymu zawita, na

sekretarstwo koronne za promocy tego Miskiego wyniesio-

nym , zosta , dalej cnota jego powodowaa go do pierwszych

w tej ojczynie infu: bo najprzód ledwo skoczywszy wieku

swego lat trzydzieci, wzi Kamienieck, z tej posuniony na

uck, wszdzie si dobrym pasterzem stawi: bo w ucku
koció prawie z fundamentów postawi, kanonikom kapitulne

prowenta przywróci, wikaryom i stó, i porzdek w kociele

opisa, mieszkanie dla nich opatrzy. Dwóch spowiedników e.v

Socieate Jesu do katedralnego kocioa, którzyby tam spo-

wiedzi suchali penitentów, prowidowa, dla naszego kocioa
i kollegium w ucku fundacy uczyni, place do trgo potrze-

bne skupi, i dobroczynnoci swoj wszystkich tam naszych

sustentowa; do Brzecia za Litewskiego pierwszy naszych

sprowadzi, wszystkich za kapanów i kanoników co dzie
chcia mie u stou swego, gdzie im dla wikszego poleru Ca-
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sus Conscientiae czyta kaza, sam co trudniejsze explikowa,

a zby bvt przykadem swoim duchowiestwo do apostolskici

prac zacli(,'ci, sam czstokro na jutrzni wstawa, do ludzi

kazania miewa, spowiedzi suchiwa, uboszym jamuny roz-

dawa. Tym czasem Król Zygmunt III. swoim go legatem

do Rzymu wysa, odprawi to poselstwo z ukontentowaniem

Pawa V. Papiea, z wdzi(;cznoci Zygmunta, który mu w
nagTod*^^ podj(Mej pracy, wakujce biskupstwo Kujawskie kon-

ferowa, wjecha tedy na nie w r. 1616. gdzie take dobrego

pasterza urzd na sobie wypeniajc, sam przez siebie ca dye-

cezy lustrowa, a co zdrozneg-o postrzeg-, temu zabieg^ajc,

na synodzie dyecezaskim noweml prawami , stosujc si do

koncvlium Trydentskiego obostrzy : koció swój katedralny

bogatym apparatem przyozdobi, to jest: kielichem zotym i

paten, bogatemi kamieniami nasadzonym, dwiema statuami

srehrnemi . apostoów Piotra i Pawa, krzy srebrny, kap
bogato haftowan : inszym take kocioom swojej dyecezyi

przYuboszym sia poddawa. Zakrystyana fundowa przy ka-

tedrze swojej , dla porzdku lepszego i konserwacyi rzeczy ko-

cielnych , koció w Smarzewicach drewniany, ale do ob-

szerny na cze . Anny wybudoyya ; w Rawie kollegium Soc.

Jesu z dwiema braci swemi fundowa i apparatem uprowido-

wa, konwikt tame dla studentów erygowa. Gdaskiemu
kollegio naszemu wiele do fundacyi dopomóg, skupiwszy nie-

które grunta, do yyygodniejszego mieszkania, kaplic dla scho-

wania najw. sakramentu przy katedrze swojej restaurowawszy,

piknie ozdobi, i zby w niej msza si odprawowaa o tyme
sakramencie , dochód na to uczyni. Podczas kadej potrzeby

tej ojczyzny, na ratunek jej liczne chorgwie do obozu wy-

sya, na wykupno niewolników z niewoli Pogaskich, znaczn
summ wysypa. Umar jak y witobliwie, w roku 1622.

w kaplicy Gorków pogrzebiony. By we wszystkich akcyach

swoich dziwnie pomiarkowany, w mowie i na twarzy powany,
miy jednak i askawoci tchncy, w postanowieniach swoich

stateczny, w deliberacyach przezorny, w exekucyi pilny, od

obudy daleki, pobonych i mdrych kochajcy, rzeczy do-

czesne kontemptujcy. Do . apostoów Piotra i Pawa szcze-

gólniej nabony, zkd gdy pierwszy kamie zakada na nasz

koció ucki, dyyanacie koszów ziemi z fundamentu na cze
ich wyniós. Posty surow abstynency obchodzi , ztd gdy

widzia raz z okna , ze jego ekonomowi daleko wicej pómi-
sków na kolacy niesiono, nieli na stó jego , wszystkich na

swoje kollacy i ekonoma zawoawszy, na drugim stole, jego

pómiski rozstawi kaza, tam dopiero uczyniwszy naleyt re-

flexy na post, jaka jest jego obligacya, po swojej koUacyi pu-
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ci wszystkich od siebie, a nazajutrz dopiero pómiski mu
odesa. Pisali o nim Damalew, m f^itis Episc. Cuj'av. Jnn-

czijslii in MS. Ilistor. Coli. Luceor. by przy Kamienieckim
biskupstwie opatem Mogilskim. 3. Stanisaw kasztelan Halicki,

podkomorzy koronny, starosta Rawski, umar wprzód ni/.eli

brat jeg^o biskup: Piasec. fol. 308. mia podobno za sob^ De-
dyiisktj podkomorzank Podolsk, jam go opuci w tomie pier-

wszym midzy kasztelanami Rawskiemi , to pewna , ze zona

jeg-o bya Potocka g-eneraowna Podolska. 4. Filip najprzód

chory, kasztelan, polem wojewoda Rawski, starosta Radomski
I Inowrocawski; mz staropolskiej cnoty i obyczajów, której

tu niektóre dowody poo. Posowa I nie raz na róne sejmy,

i ojczynie lubo nie wytworn w sowach
,
potrzebn jednak i

gruntown poddawa rad. Pewnego czasu na ydów Wieli-

ckich , o ciki excess wezdrgna izba poselska, i suszn ze-

lozy zdzlta , wlel bardzo gosami dopominaa si naleytej

na winowajców kary : noc tym czasem zasza, przewloka na

ydów decyzy, co w tej sprawie czynitS miano, ale I Zvdom
tak dog-odzla, e wszystkim drogo swoje kryminay okupujc,
pozatykali gby posom , nazajutrz tedy g-dy tene Interes naj-

bardziej popiera naleao, wszyscy zamilkli, kromW ouckiego
i drugiego posa. Uprosiwszy tedy sobie gos, tak powiedzia
przypowiastk: Szlachcic (prawi) mia syna, który do tego, e
nie by douczony, mia jeszcze i ten defekt do siebie, e g"bc
ustawicznie otwiera takim naogiem, e adnym sposobem nie

móg te^owsynu swoim ojciec poprawie: raz Idc z nim gdzie
na publik, mówi mu: 31iy synu, upamitaje si przecie, a

g"])y przy ludziach lak nie otwier.tj, patrz, prawi, czsto za

mnie, a jak si ja po kalecie uderz, zamykaje g"b: i tak

si stao; uderzy ojciec w kalet, syn usta zamkn. Tak si
widz I u nas na tym sejmie dzieje (przyda Woucki) uderz
w jakiego takleg^o kalet ju czerwoneml zoteml, ju lalerami

bitemi., a co wczora gby otwierali, dzi jakby im zawizano
usta, tak Ich zamykaj, i milcz. Janczyn. in MS. Druga w
r. 1613. w tych dobrach g^dzIe sam rezydowa ^Voucki , tra-

funkowym ogniem poddaneg-o domostwo zagorzao , a e od
wiatru I inszvm budynkom trzeba si byo tego ognia obawia,
lubo pod ciemn noc, wypad sam z dworu na ratunek ubogich

ludzi, kdy padszy na pie, lak sobie wybi na g-azl oko, e
cae ze krwi wyj»\no. Wszystkich zdaniem nie uleczony

raz, adnej nie zostawi do widzenia nadziei, ale \\"oucki
mocn ugruntowa otuch w sobie w opiece 3Iatki Boskiej , e
mu I wzrok I oko przywróci miaa: przeto do Czstochowy,
wsawionego wielklemi askami miejsca, puciwszy si, stan
tam z 00. Soc. Jesu pod Gór w wieczór, i w gocicu do
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julrzejszeg-0 g-otujc si naboestwa
,
gdy insi z podrónego

niewczasii snem zmorzeni spoczywaj, on si na modlitw uda,
lepot swoje Panu Bogu i Najw. Pannie szczególniej zale-

cijc. W tern niespodziane bole, i cikie upanie gowy na-

stpio, ropista krew z skaleczonego oka, tak wielka si rzu-

cia, ze a po szatacli na ziemi pyna. Zatrwoony tym Wo-
ucki, budzi czelad swoje, ognia dac kae, pomaca rany; oka

si nowego domaca, spojrzy nim, widzi ogie i ludzi rozeznaje,

a dla wikszej pewnoci swojej, ksik sobie poda kaza, kdy
zasoniwszy sobie zdrowe zdawna oko, przywróconym sobie

wieo tak dobrze czyta, jak i pierwszym. Z niewypowiedzian
tedy radoci, do^ kaplicy Najw. Matki nazajutrz poszedszy,

dziki Bogu i tej S. Pannie z jako najwiksz pokor uczyni;
pamitk tego cudu najprzód farbami, potem na wielkiej blasze

srebrnej wyraon, w tyme kociele zostawi: to pisze Nie-

szpor/i. Odrobiny stou fol. 164. Cudu tego jednak okoli-

cznoci nie zupenie wypisa ten autor, które tu z 31S. tycb

naszych 00. którzy przy tem byli, przytaczam. Pierwsza: oko

to z aski Najw. Matki sobie przywrócone, byo daleko mniej-

sze od drugiego dawnego, i owszem tak znacznie mniejsze, e
nie kwadrowao do powiek, i miejsca wszystkiego nie nape-
niao: druga, e wybite oko w puszeczce zotej zamknite, po-

wiesi przy obrazie Matki Boskiej w Czstochowie. Trzecia,

e bllzko przed mierci siedzcemu u stou , to oko wzrok
stracio, I by to prognostyk jemu nastpujcej wkrótce mierci,

która w kilka niedziel potem nastpia, nie inaczej go za zwa,
tylko Panny Maryi oczko. Przydaj inni, e jadc do Czsto-
chowy przez Piotrków

,
gdy mu niektórzy z PP. Dyssydentów

kondolencye przy wizycie skadali, on do nich mówi: Powia-
dacie Panowie Dyssydenci, e w wierze katolickiej cudów nie

masz, prosz dajcie mi testlmonium i zapiszcie w aktach trybu-

nalskich
,
jako oka tego nie mam, a ja si zapisz wam na to,

e mi go Matka Boska przywróci, bylecie wy prawowierni zo-

stali : co gdy si z obudwu stron stao, jak si z Czstochowy
ju z przywróconem okiem stawi w Piotrkowie

,
jedni z dys-

sydentów uznali prawd wiary katolickiej, drudzy nie mogc
na to patrze, z trybunau powyjedali. Ks. Modzianowski
o nim pisze, e po obiedzie wszyscy i gocie i heretycy, kiedy

si trafili, musieli piewa: O Marya cna Dziewica. 5. Se-

bastyan kasztelan Maogoscki , starosta Rawski , ten i z bratem

swoim Filipem nagrobek Pawowi biskupowi bratu swemu wy-
stawi, wszyscy za trzej do fundacyi kolleglum naszego Ra-
wskiego skadali si; jedzi w legacyi od Króla do kurfirszta

Brandeburskiego, deputatem by na trybuna koronny i posem
na sejmy: Zona jego ju zda mi si 'Zdo voto Zuzanna Owa-
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dowska Duninowna, stolnikowna Sendomlerska , z tej córka

l)ya za Kazimierzem Zapolskim podkomorzym Sieradzkim:

drug-a Petronella za Hieronimem Olszewskim wojewod Ra-

wskim, malka Jdrzeja arcybiskupa Gnienieskiego, i synów
dwóch, Pawe i Stanisaw, ale zda mi si z pierwszej jeg^o

zony, i to obadwa zna bezpotomnie umarli. G. Wojciech, ten

obrawszy sobie ycie zakonne Soc. Jesu , shi|c w Klaudyo-

polii w Wg^rzech zapowietrzonym , z inszemi teg-o zakonu

Polakami, pad ofiar mioci bliniego w r. 1586. Alegamhe
victim. cliarit. fol. 81. 7. Mikoaj ycie swoje witobliwoci
pene zakoczy w zakonie take naszym w Rawie w r. 1655.
R. 1778. Teodor Wolucki burgrabia zamku Krakowskiego.

—

Kras.

TFoyiisk.i herbu Abdank^ w ksicztwie Litewskiem,

tak o nich pisze Kojaow. in MS. Marcin Woyski wojski

Podolski mz waleczny. Okol. tom. 2. fol. 629.

1Voraiiisk.i herbu Jasieczyk^ z tych jedna bya za

Janem Rutkowskim.

^Vorowski« Jan Karol Worowski skarbnik Kowie-
ski w ksicztwie Zmudzkiem, Abraham w powiecie Kowieskim,
podpisali elekcy Jana III. Króla.

^VorO]iicz herbu Pawza , w Kijowskiem wojewódz-

twie. O przodkach dawniejszych tego domu mówiem pod Jel-

cami, Tom. If^. f. kil . tu fylko to przydaj: Matwiej \Vorona
syn Alexandra, juz mu by Król Kazimierz Jagiellonowicz g-o-

towa w ojewództwo Smoleskie , ale mier tym czasem zasza

Kazimierzowa : przecie gdy ten Matwiej Mingereja Perekop-

skiego od Kijowa odegna, a pod Czerkasami dobrze przetrze-

pa. Król mu, w^Ww^ Kojnowicza^ Alexander, konferowa
województwo Czerniechowskie (ale Czerniechowskich wojewo-
dów jeszcze na ten czas nie byo) i starostwo Lubeckie : gdy
potem Moskwicin wpad w Siewierskie ksicztwo, dugo i m-
nie Czerniechowa i Lubeczy broni, az tez tam poleg, syn

jego Krzysztof starosta Owrucki, drugi Szymon, który wielk
klsk Tatarów porazi, to Kojalow. in MS. Hrehory W^o-
ronicz, syn jego Alexander, poj Owdoci Oyczank albo

osiatysk, Acta Castren. Zytomir. 1586. i 1588. z tej

spodzi córk Teodor, najprzód Jerzego Muchowieckiego,

2do Kaspra Wgrodzkiego , 3/z'o Ale.\andra Stan maonk,
(len Alexander Woronicz dobra swoje dziedziczne Tryhory
nazwane, w powiecie ytomierskim lezce, da na fundacy do

Cerkwi). Drug Alexandrc, ta posza za Mikoaja Obody-
skiego , z niej by svn Konstantyn. Synów za byo czterech.

1. Filon, podkomorzy Kijowski \KojaL inMS. kadzie Filona

W^oron, starost Ostrzskiego, podkomorzego Kijowskiego

jeszcze w r. 1552. szczliwego na Moskw i Tatarów wojo-
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wnika, klóry pod Poczapowem zniósszy wojsko, Woka Iiet-

inana 3Ioskicwskieg-o, Temkina ze dwunast bojarami Carskle-

ini, i dwiecie onierzami wzi w niewol) ten za Filo , o

którym si«/ tu mówi, dopiero kwitn w r. 1017. co si poka-

zuje z dziau ml<;dzy braci uczynionego, i zapisanego w gro-

dzie ytomierskim 12. Lipca, kc^uly jemu dostay si byy te

dobra, Szumsko miasteczko, i wsi Tatarynówka, Zelesna i

Dworzec : wspominaj g^o z tytuem podkomorzeg^o , Konstij-

tuci/e 1638. i kojjiissarzem do rozgraniczenia województwa

Kijowskii'g"o i Czerniechowskiego. Constit. fol. 31. Mia za

sob Promczekown Deloteck, 2(lo Maryann Obodesk, z

obiema jednak zy sterilis. 2. Mikoaj Micba, który z Ale-

xandr Kapczysk , spodzi córk Alexandrc Dymitra Hoo-
wlnsklego maonk, i synów, Dymitra, Karola, Stefana,

Adama, i Samuela podczaszego Kljowskieg-o. Acta Caslren.

f^adimir. 1G72. 3. Bazyli pisarz ziemski Kijowski, wspomi-

naj go Iionstytucye 1611. i 1613. temu si dziaem dostay

dobra Denisy i Kronia , mia za sob Elbiet Mucbowleck,
z której córki, Beata Jana Zmig-rodzkleg-o maonka, Eleonora

i Petronella : synowie za Jdrzej, Wadysaw, Jan i Daniel

Jerzy dwóch Imion skarbnik Kijowski posowa na sejm 1661.

ztamtd deputatem stan na trybuna fiskalny, Constit. Lit.

fol. 4. tego syn Filo, (Ks. Kojal. in MS. powiada, e Bazy-

lego pisarza Kijowskleg-o byli bracia, Mikoaj, Teodor i Jerzy,

który possessy swoje mia w Oszmianskim powiecie, synów

mu naznacza : Jdrzeja i Fllona) ona jego Tyszkiewiczowna,

z tej spodzi Michaa skarbnika Kljowskieg^o , od którego z

Rozalji Dybowskiej to potomstwo zostao
,
Ignacy, Wojciech,

Marvanna Sootwióska i Bogumia Witkowska. 4. Teodor pod-

czaszy Kijowski, wspominaj g-o Jionstytncye 1619. gadzie go

rotmistrzem województwa Kijowskiego zapisano, i 1631. gdzie

do rewizyl ksig grodzkich Kijowskich naznaczony, Constit,

fol. 30. i 1638. do granic komissarzem , Consiitiit. fol. 31.

temu si dziaem by dosta stary i nowy Trojanów, m wa-
nie do wojny urodzony, któr przez lat trzydzieci traktujc,

sawy rycerskiej szuka, poj by Ann Pilawsk wielkiej for-

tuny dziedziczk, z tej bya córka Maryanna, i syn Alexandep

Konstantyn czenik, a potem podkomorzy Kijowski, z sejmu

1670. komissarzem zapisany, Constit. fol. 2k. bywa czsto

posem na sejmy I deputatem na trybuna koronny, mia swoj
chorgiew pancern : dwa razy luby maeskie ponawia,

pierwszy raz z Katarzyn Zask podkomorzank Nowogro-
dzk, z tej synowie: Jan I Adam , z których ^v\x^\ sterilis

;

drugi raz z Rozali Krasick kasztelank Przemysk, z tej

Marcin i Antoni synowie. Jan Samuel solnik Kijowski, de-
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putat na trybuna koronny 1701. i 1717. pose od wojska na

rad Warszawski^, pose na konwokacy 1096. któr.-} podpisa.

Zona jego Konstaneya Zuzanna Duninowna Karwicka, Kazi-

mierza miecznika Smolcskien^o i Anny Pociejowny cóika, z

której syn Nikodem Kazimierz cliorzy Owrucki , starosta

Ostrzski , na wielu funkcyacli w tej ojczynie zasuony, ko-

missarzem zasiadajjjc na trybunale Radomskim, 1728. i 1729.

posujije na walne sejmy 1719. i 1724. marszakujc konfede-

racyi województwa Kijowskiego w r. 1734. sdziij bdc Ki-

jowskim oraz i Kamienieckim
,

porucznikujc pod pancern
chorgwi ks. Czartoryskiego kasztelana Wileskiego : zwiza
si doywotnie z Joann Potock herbu Lubicz starociank
Owruck, pozosta wdow po Jerzym Piaseczyilskim starocie

Nowogrodzkim i Lanowskim, któr urodzia Silnicka kaszte-

lanka Kamieniecka. Marcin drugi syn Alexandra
,
podkomo-

rzego Kijowskiego chory Owrucki, z Franciszki Starzecho-

wskiej, synowie jego Piotr stolnik Bracawski, Józef podczaszy

Owrucki i Franciszek, córki za dwie, Zofia Antoniego Po-
niilskiego referendarza koronnego , teraz wojewody Pozna-
skiego ; Paulina Zamojskiego Stanisawa, maonki. Antoni
trzeci syn tego Alexandra podkomorzego , ale obadwa z Mar-
cinem z Krasickiej spodzeni

,
podczaszym by Kijowskim.

Krom tu wyliczonych jeszezem si tycli doczyta : Lew Kazi-

mierz Woronicz podstoli Nowogrodzki 1667. pose na sejm

ztamtd , komissarz do zapaty wojsku Litewskiemu. Constit.

fol. 3. Jan Floryan podstoli Piski 1674. pose na konwoka-
cy, z niej rewizor skarbu koronnego. Conslit. fol. 13. Kon-
stanty owczy Smoleski 1674. Mikoaja Woronicza pisarza

ziemskiego Smoleskiego, posa na sejm 1627. czytam w Kon-
Stylucyach fol. 9. zkd domylam si, ze musi byc inszy dom
W^oroniczów w ksiztwie Litewskiem. Alexandra Woroniezo-
wna Adaukta Lipskiego maonka, ale steinlis. N. Jdrzeja
Klewlicza, Teodora 3Iikoaja z Zaborowa Bkowskiego. N.
mia za sob Teres Kisielown, N. Petronell córk Dymitra
Ogiskiego. N. Woronicz starosta Brzeziski , mia za sob
Helen Massalsk 1637. Cuda yrowieckie. Damian czeoik
ma za sob Barbar Micisk.

Nikodem Woronicz kasztelan Kijowski z /t/zru^zcA^e;' urodzony, \mo
toto z Potock, %do z Jabonowsk chorank koronn bezdzietny.
— Józef podczaszy Owrucki^ o którym wyej, zostawi syna Igna-
cego starost Osf,''owskiego ; ten z /?o;5;^'flrfo?^^A-^ wdow po u-
szczewskim star. Zydaczewskim bezpotomny, umar r. 1780. —
Piotr stolnik Owrucki bral Józefa, poj KmcieckzkiÓTC] Joanna
Polanowska , Maryanna osiowa i syn Jakób miecznik Owrucki
z Drohojewskiej kasztelanki Przemyslkiej mia córk Felicyaon
Dzia)sk — w r. 1781. kasztelan Bezki. — Krasicki.
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Jan Pawe Woronicz biskup Krakowski a w kocu arcybiskup War-
szawski i prymas Królestwa Polskiego — urodzony r. 1757. na

Wohniu, syn Jana i Maryanny z Kmitów Woroniczów. W pierwszej

zara n'o(loci ze szkól Jezuickich w Ostrogu wst.jpi do ich zakonu;

po upadku za Jezuitów przeniós si do seminarium ks.ks. Missyo-

narzv w Warszawie. Zostawszy potem infuatem otrzyma od Sta-

nisawa Augusta Króla probostwo Liwskie , które posiada a do r.

1791. Za sejmu czteroletniego, uywanym by do spraw tyczcych

si ducliowieiistwa, i w tym czasie wyda kilka pism bezimiennych

politycznej treci. Póniej osiad by na probostwie w Kazimierzu

dolnym, zkd czsto bywa w Palawnch a te przeniós si na ple-

bani do Poirsin pod Warszaw. W r. 1807. wezwany do rady

stanu, w r. 1815. mianowany biskupem Krakowskim i senatorem Kró-

lestwa póniej za prymasem, suy czynnie swej ojczynie a jako

kaznodzieja w najpamitniejszych zdarzeniach kraju, niemierteln

okry .si saw. Oprócz tych prac, i jako poeta stan na wysokim

szczycie, a jego poema Sioit}j7iia Si/billi. bdzie piknym i wiernym

pomnikiem naszej poezyi patryotycznej. Pisma jego wychodziy cz-
stkowo z druku, nakoniec, lubo nie w zupenym zbiorze wyszy w
8 Tomach w Krakowie r. 1832. — W kilka miesicy po odbytej ko-

ronacyi w Warszawie umar Woronicz w Wiedniu d. 4. Grud. 1829.

Zwoki jego zoone w grobach katedry w Krakowie, gdzie w cza-

sach swego pasterstwa, zamek biskupów wietnie restaurowa i wiele

innych narodowych pamitek poczyni. —
^Voroiiieccy ksita herbu tego co i ksita 1Vi-

niouneccy. Id od Fedora Wasilewicza Korybuta ksizccia

Zbarazkiego , z czterech albowiem synów Bazylego ksizccia,

Micha, ksit Winiowieckich by ojcem, Semen, ksit
Zbarazklch, Fedor, ksit Poryckich , Woronieckich i Woj-
nów, Alexander albowiem syn jeg-o pocz si zwa ksicciem
Poryckim, Stefan drugi Wojn Woronieckim od wojennych

dzie nazwany, Jerzy za trzeci Woronieckim 1529. Siostry

tych trzech braci byy Zofia Lachowska I Druzyanna Wielicka.

N. starosta Chemski , mia za sob Potock chorzank Po-

dolsk koo r. 1575. Ostatni z tych trzech braci, z Uchaskiej

spodzi dwóch synów, Jakóba Michaa Jdrzeja trzech Imion

kapellana Króla Stefana Batorego , drugiego Stefana Szymona

Alexandra biskupa Kijowskiego: to Genealogia Ks.Ks. lVi-

niowieckich. Atoli autorowle pospolicie biskupa Kijowskiego

Jakóbem zowl, by on najprzód proboszczem Geranowskim,

plebanem Kowieskim, potem biskupem Kijowskim, juz by
od Króla Stefana nominatem na biskupstwo Krakowskie, ale

mu Zygmunt III. Król Polski wstpiwszy na tron Polski, prze-

szkodzi do tej Infuy , to Koja. in MS. nic pewniejszego , ze

za to na niego rozgniewany, Iz pod elekcy rozerwan, mi-
dzy nim i Maxymillanem kslzclem Austryl , ten biskupem

Kijowskim tylko bdc, Maxymlllana Królem Polskim ogosi
z inszeml adherentami teje parlyl , I mocno przy nim obsta-

wa, atoli wkrótce po tej elekcyl to jest w r. 1588. wszed do
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grobu: by take nominatem na biskupstwo Zmudzkie w roku

1574. ale g-o Lilwa j»rzvj;jc nie chciaa. 31S. Hozruz. Stefan

drugi brat Jerzego, Wojna nazwany, z Felicyanna Fedora
Clechon. ksizccia córkjj 1529. spodzi trzech synów. 1. Sta-

nisawa, ten Imo roto poj Choniiakown(^ , która mu powia
trzech synów, Janusza, Piotra i Stanisawa, z tych ostatni z

Elzblel Bohuszewiczown spodzi syna Pawa, I córek piv<^7

Maruss(; Blaoslock, od której by syn Alexander, Alexandrc
Szaszklewieow, Eudoxy{j Szaszkiewlczow , Apollonl.' Sawi-
czów.}, i Ann«^' Morendzini;. Po Choniiakownie poj 2(ln voto

Stanisaw Hulewiczown<; , z ni mia dwóch synów, Tomasza,
i Jerzego, ten Jerzy z Mikuliskiej spodzi Macieja i Stefana,

i córki Ann(; Trypolsk pisarzowa ziemsk Kijowsk i Ma-
ryann Rohozisk miecznikowa Lubaczowsk. 2. Lwa s(,'dzie-

go grodzkiego Krzemienieckiego , ten z Maryann Kunick zy
sterilis. 3. Macieja stolnika Kijowskiego , ten z Anastazy
Hulewiczown zoslawi dwie córki, Alexandrc z Iwanem Sto-

ckim, Katarzyn z Witowskim zmówione, i synów trzech,

Stefana, Michaa, Lwa, z tych Stefan z Barbar Sokolsk
spodzi Jana, Jdrzeja, I Alexandr Slemlaszkow. Micha
podwojewodzym byt Wodzimierskim, ten mia dwóch synów,
Marcina I Waleryana, od Marcina by syn Alexander, który

spodzi Wawrzeca. Od Waleryana by syn Wadysaw, teg'o

za Wadysawa trzej synowie , Mikoaj starosta SredzkI , de-

putat na trybuna koronny 1723. z województwa Kaliskiego;

córka jego za Miczyiiskim kasztelanem Podlaskim , mia za
za sob Teres Rjdzysk czenikown Kalisk wdow po Gru-
dziskim

,
posowa na róne sejmy, teraz kasztelan Czernie-

chowski. Waleryan deputat na trybuna koronny 1725. roku
i Stefan. Lew trzeci brat Stefana I 3IIchaa podwojewodzego,
mia za sob Firystyn Bohowltynlank: to Geneal. Krom tych

N. mia za sob Zuzann Nasierowsk wdow po Zdzarskim.

N. Zofi Janiewsk. N. bya za Stanisawem Niesioowskim.
N. mia za sob Ossolisk córk Jdrzeja.

m^oroilOiticz herbu Lisy ale z t odmian, e w polu

czerwonem jest Lis herb zwyczajny, tylko ze zelece strzay

cz z krzyem pierwszym na strzale bdcym tak, ze si zda
byd i z zeleca, I z krzya jak tryangu wyrobiony; na hemie
za trzy pióra strusie , tak go widzia Ks. Kojat. w Brzosto-

wlcy na nagrobku Stanisawa Kazimierza W^oronowicza, który

i na dworach rónych Panów Litewskich dobrze si zasuy, i

przeciw Moskwie piknie popisa w okazyl.

^Voi*opay* Stefan Woropajewicz ziemianin Woyski.
Metryka JVohjska 1528. Jdrzej Woropay najprzód pisarz

ziemski Orszaski i poborca 1580. Constit, fol. 366. i 1589.
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fol. 560. potem s(;dzia ziemski Orszaski, komissarz do granic

z sejmu 1009. Conslit.foL 910.

1Voroszyo czy Hl^orszyo^ w Kijowskiem woje-

wództwie. Ludwik z Owdzonowa Woroszyo chory yto-
mierski

,
pose na konwokacy 1648. podpisa konfederacy

Warszawsk, i 1661. na sejm, zkd deputatem stan na try-

buna fiskalny. Constit. fol. 3.

^% orotyiiscy hsiitn^ w ksi^ztwie Litewskiem. Tame
s Worotycowie w Rzeczyckiem 1651. z których Krzysztof

Worotyniec. Tame Worotynicki Mikoaj 1648. Worotyskie

za ksita nic pewniejszego, e od Ruskich Jedynowadzczów

pochodz, i podohno jednego z niemi herbu, patrz com o nich

pisa pod ksitami Pruskiemi e si do Moskwy przenieli.

%Voroivsk.i. Adam Worowski pisarz grodzki Krasno-

stawski, z sejmu 1647. r. komissarzem naznaczony do re-

wizyl ksig ziemskich Chemskich i Krasnostawskich. Constit.

f. 38. Wawrzeniec w ziemi Wyszogrodzkiej
,
podpisa eek-

cy Jana III. Króla.

R. 1778. Adam Worowski komornik Zakroczymski. — Krasicki.

1Vortfc.Olvsk.i herbu Lubicz., wPodlaskiem wojewódz-

twie, jedna ich dzielnica z Szerokowskleml.

WorysK herbu Sas, w Ruskiem województwie. Iwan

Woryskim waleczny , zostawi syna Bazylego , który z Ro-

manem ksicciem Sanguszko nieprzyjació ojczyzny wojowa.
Adam 1697.

^l^OSiiiski ^ w Krakowskiem województwie. Katarzyny

Wosiskiej z domu Gdzicklej , nagrobek widziaem w Krako-

wskim kociele S. Franciszka.

IWoiliOYYSki. Jdrzej Woniowski na sejmie 1676.

nobilitowany, o czem patrz Konstytucyi.

^l^oycieclio^ricz. Jakób Woyclechowicz na sejmie

1659. nobilitowany, o czem patrz Konstytucyi.

^Voycieclioivski herbu Jelita^ w czycklem woje-

wództwie. Stanisaw Woyciechowski, o którym Konsti/tuci/

a

1676. fol. 46. Jacek 1697. r. w czycklem , Anna bya za

Krzysztofem Hummlem. N. mia za sob Katarzyn MIcowsk.

^IWoyciski herbu Rawicz, czyli raczej lWoyc25yiisfc.

z Wodziczny w województwie Rawskiem. Adam Woyciski
podpisa elekcy Jana III. Króla, niewiem czy do tych naley

Swentosaw z Woycieszyna dziekan Warszawski w r. 1453.

Sta. Masov.fol. 97. Jan Micha i Zygmunt 1697. r. Józef

Skarbek W^oyczeiiskl.

Teodor Skarbek Wojczyski wprzód chory i pisarz grodzki Ra-
wski by deputatem 1759. r. na trybuna koronny z wojewódz-

twa Rawskiego , a polem przez stopnie zasug zosta podkomo-
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rzym Rawskim, kawaler orderu . Stanisawa, Tene pisa si
na }Vo(hiczny ^ wraz z województwem Ilawskiem na elekcy
Stanisawa Augusta Króla. VVincenty czeuik Bielski, Sta-
nisaw Wojczyski chory Bielski. — Wieldek.

^¥oyclkieivicz^ w kslztwie Zmudzkiem, Jan i Cliry-

zostoni, Ainl)rozy i Józef Wojdklewiczowie 1621 . Stanisaw
WoydkiewiczwTrocklem województwie podpisa elekcy Wa-
dysawa IV. Króla. S i Woydziewiczowie w Trockiem, Woj-
ciech Woydzlewiez 1()48. Kazimierz w powiecie Orszaskim
1674. r. S i Woydzieniowie, 3Iikoaj Woydzien poborca w
Oszmiaskiem 1578. Constit. fol. 352. Woydaga wspomina
Konstytucya \^7C^. foL 17.

l^Voykoivski. Jan Woykowski mia za sob Urszul
Baranowsk herbu Rawicz.

l)WoykuiiOi¥i$ki herbu Gozdawa, w województwie
NowogTodzkicm , ale i Radwanów pisze Okolski tame.

1Voyiia liei^hu Trby ^ w kslztwie Litewskiem. Wiele
bardzo familji leg'o Woynów nazwiska zaywa, osobliwie w
ksiztwie Litewskiem, jako Woyna Kierdej, Woyna Hreczyna,
Woyna Oraski , Woyna Jasieniecki , inni bez przydatku

W^oyna , ztd ciko rozezna , którzy z nich i do którego

herbu nale. O Jasienieckich \^"oynach i Kierdejach mówiem
w wyszych tomach , o Oraskich w siódmym , tu si mówi
bdzie o Wojnach herbu Trby, których pocztki jedni wypro-
wadzaj od kniaziów Ruskich Zahomylkich , drudzy od knia-

ziów Ilhowlcklch, to pewna, e si ten dom kiedy g-niedzi
w ksiztwie Siewiersklem , ale gdy si to ksiztwo do Moskwy
przekino, ci z mioci ku Królom Polskim, raczej sobie obrali

wszystk fortun swoje zostawii w rku Moskiewskich, a nieli

wiary poprzyslonej Panom swoim ustpi. To te o tym
domu namieniaj, e gdy Erdywi z Litewskiem wojskiem wpad
w Ruskie kraje , trzej Woynowle Ruskich obywatelów

,
prze-

ciwko niemu nie tylko pobudzili , ale i mnie go z niemi wo-
jowali. 3IIdzy Prypfjciem i Pinem rzekami mieli kiedy przod-

kowie ich obszern fortun. Z tych Woynów by 31ateusz

Hreczyna, którego dwóch synów zostao, jednego nazwa Hre-

czyna Kierdejem , drugiego Hreczyna Woyn, pierwszy by
sawnym rotmistrzem , drugi podkomorzym Piskim : od pier-

wszego potomek jeszcze niedawnych czasów kwitn. Od dru-

giego byo dwóch svnów , Maciej i Grzegorz. Z tych 31aclej

by kasztelanem Mcisawskim, m w dziele rycerskiem biegy
i wielkiego serca, czego da dowody pod U w roku 1568.

w oppugnacyi tej fortecy , synów jego szeciu , razem z nim
w senacie zasiadao, to jest. 1. Benedykt, najprzód kustosz

Wileski, pod który czas w Rzymie bdc, zasuy sobie u
Tom IX. 28
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Kardi/naa Hozi/usza ep. 270. tom. 2. fol. 445. na wielkie

cnoty swojej zalecenie, u Bellarmina , który potem by pur-

puratem Rzymskim, swego lam professora, na pi(^'kne nauki

swojej elogium. W ojczynie z Woch powróciwszy skoro

stan, na dworze Zygmunta Augusta Króla, czas niejaki za-

bawi, urós dalej sekretarzem Litewskim, proboszczem Tro-

ckim, administratorem biskupstwa Wileskiego, az i infuatem

teo-o miejsca w^ roku 1600. Huereticoj^uin terror., Catholicae

ReUgionis propu^nator acei^rimus, mówi Cichoc. AUoq. Osc-

cen. lib. 2. cap. 22. wspominaj go Konslytucye 1613. /'. 3.

nagrobek za jciio w Wilnie tak o nim mówi: Ecclesiasticae^

simul et Senatoriae dignitatis illustre exemplum
, pracfuit

Ecclesiae filncnsi annis 15., multas aedes sacras e manibus

haereticoriim eripuit. D. Casimiri Principts honores instau-

ravit.) sacras ejus religuias /lonestiore loco tumulaint
.,
Pa-

triam consilio^ ope vigilanlia summa defendil. Cum Italiae

thcrmas rcsfaurandae valetndinis causa adiisset, Patauii ex-

cesst an. 1616. Przydaje o nim Ks. fJ^ilziewicz Soc. Jesu

w kazaniu na jego pogrzebie. Zakadajc pierwszy kamie na

koció . Kazimierza w Wilnie, gorce mia do ludzi kaza-

nie, którem ludzi pobudzi do chway Boskiej pomnoenia i na

fabryk tego kocioa, co rok, póki y, dwa tysice dawa:
inszych za czasów, osobliwie pod wizyt swojej dyecezyi, sam

do ludzi kaza, spowiedzi wieniaków sucha, sam katechizmu

dzieci uczy, sakramenta administrowa, z bractwem miosier-

dzia processye w Wielki Pitek czyni w kapie utajony, bosemi

nogami i ciao swoje dyscyplin smaga, co rok z Wilna do

Trockiej Matki Boskiej piesz peregrynacy podejmowa, do

której osobliwsze si w nim wydawao naboestwo , ztd a-
dnego dnia Koronki nie opuci , co dzie takie msz wit
miewa, co dzie z wyclgnlonemi rkami na ziemi, czas pe-

wny na modlitwie lea, Stanisawa Kiszk od herezyi , wierze

katolickiej pozyska. Na ubogich szczodrobliwy, ztd pod czas

godu, wielu bardzo w Trokach ycie, ^sw^oj hojnoci salwo-

wa, w Wilnie za sam do szpitala . Szczepana schodzc,

rzsist jamun tam bdcych ratowa , wprzód ich w nauce

Chrzecijaskiej dobrze wywiczywszy. ydów do wiary na-

wróconych, wdowy, ludzi rónej kondycyi w ubóstwie zosta-

jcych sowicie dwiga i opatrywa, nawet umierajc, ostatni

wol swoj zakazawszy wszelakiej pompy pogrzebowej , wszy-

stkie summy swoje na kocioy , klasztory i ubóstwo rozdacS

rozkaza : atoli dowiedziawszy si o jego mierci Król i Królo-

wa, sia mszy za niego zakupili, jako za dobrze zasuoneg-o

domowi królewskiemu : kapaskie pacierze klczc pospolicie

odmawia, do stou swego doktorów . albo history kocieln
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czyta kaza, na m.|(lrycli ludzi aski ohfite sypa, na potrzeby

ojczyzny, osobliwie pod liiilantsk;^ e.\pedvcyji, dwie clioi-ijgwi

swoim nakadem wystawi i sustenlowa; opactwo Wcbockie
trzymajc w adminislraeyi w wielu polrzel)acb dwig^n. Pe-

tricov.^ in iledic. lib. 2. PoUttjki Arystotelesoiuej . liongre-

gacy S. azarza na ratunek zniizerowanyeb zaoy, na missy
obozów.^ do Inllant dla wojska Litewskiego kapanów z zakonu

naszego opatrujc, sia o/y. Annuae Societ. 2. Gabryel pod-

kanclerzy Litewski, starosta 3ierecki, Pieniaski, Opeski, 1590.

z sejmu naznaczony ad cnnsilia belUca. Constitut. fol. 564.

Stefanowi Batoremu Królowi dla kawalerskiego serca przypad

by do serca , z którem si by popisa w Gdaskiej i 3Ioskie-

wskiej expedycyi ; a ze si nie tyko w nim mztwo, ale i wielki

rozsadek w rzeczach; znacznie wydawa, przetoz g-o ten Król

najprzód pisarzem, a potem referendarzem wyniós Litewskim,

Zyg-munt za IIL piecz mu mniejsz Litewsk oddawszy,

posem go swoim do Moskwy uczyni, kdy dzielnoci swoj
nie tylko pokój z Polsk, ale i ze Szwecy, fortunnie imieniem

tego Króia sklei, wdziczny tak szczliweg-o powodzenia tej

eg^acyi Bogu Gabryel, koció w Merecu wystawi, klasztora

za 00. Dominikanów fabryk, swoim sumptem dwign.
Wsadach podkanclerskich nie skorrumpowany sdzia. Kró-

lom i Panom dla nienadwerzonej I wiernej rady miy , wszy-

stkim przystpny. Gdy umiera przyszo w roku 1615. z óka
si swego znie kaza, i padszy na kolana, sakramentami wi-
teml na drog si wiecznoci opatrzy , z córek jego piciu,

jedna Elbieta w klasztorze Niewiezkim S. Benedykta, druga

Urszula w Wilnie w konwencie S. Klary, zakonne sobie ycie

obray, trzecia Anna Magdalena wydana w maestwo za Ale-

xandra Chaleckiego 1617. roku podobno marszaka LIdzklego,

czwarta za Piotra Piaseckiego, starost Bolnickiego: z synów

jego czterech, Stanisaw Soc. Jesu by w Rzymie 1617. Jan

starosta Opeski , Micha starosta Pieniaski , dworzanin króle-

wski 1632. i Stefan Zygmunt. Iiojal. in MS. midzy trzema

synami jego , liczy jednego kanonika Wileskiego, który po-

grzebiony w Wilnie w kociele S. Ignacego. Stan. Jagody-
sAi w swojej l\i/mp/ue powisida ^ ze w r. 1617. bracia Anny
Magdaleny Chalecklej dwaj byli, jeden krajczym Litewskim,

drugi kasztelanem AVilcbskim. O starocie Pieniaskim Woy-
nle pisze Hisloi\ Sapie/t. p. S.Jhl. 110. ze mia za sob He-
len Saplezank Mikoaja wojewody Nowogrodzkiego córk.

3. Lauryn albo Wawrzenlec podskarbi wielki Litewski, sta-

rosta Piski, Grodzieski, I Kobryskl, z sejmu 1578. nazna-

czony do zapaty wojsku, Constit. Jol. 354. i 1580.yo/. 368.

mz wojenny, wspomina go Bielski fol. 765. ze pod Poo-
28-



456 Ifoyiia.

ckiem mnie przeciwko Moskwie stawa, chwali go Cichoc.

in Alloij. Osecen. 1. 2. cap. 22. umar wkrótce po expedycyi

Wielkouckiej wedug Papro, f. 328. uni Litwy z Koroiuj

ciiwalelinie z Haral)urd«i zakoczy , mia za sob Kodzisk
Dorot, z której zostao potomstwo. Maciej podskarbi na-

dworny Litewski, i oraz pisarz wielki w. ks. Litew. starosta

Uwiaki , Poong-owski , Gorzdowski, Pojurski , syn Wa-
wrzeca, temu zmaremu 1606. pozostaa maonka Elbieta

Gosawska lierbu Oksza starocianka Warecka, w Warszawie

nagrobek wystawia , ta potem posza za Hieronima Woowi-
cza starost*; Zmudzkiego : by ten Maciej z ksiny Druekiej

urodzony, spodzi z Gosawska córk ksin Radziwiow na

ten czas wojewodzin Brzesk Litewsk, druga jego córka Ka-

tarzyna , bya za Kazimierzem Sapieh starost INiemonoickim,

trzecia Jadwiga Anna, za Mikoajem Sapieh kasztelanem Wi-
leskim , osobliwsza dobrodzika koi^cioa Kodeskiego : syno-

wie tego podskarbiego trzej , Micha chory Zmudzki , sta-

rosta Poju»"ski, rotmistrz królewski, zszed z tego wiata w r.

1634. mz do wojny urodzony, na Kozackich karkach najpier-

wej rk sw zaprawi, kdy i konia pod nim zabito, i sam

raniony, do Prus potem przeciwko Szwedom z swoj chor-

gwi usarsk poszed: w Inllanciech podTreidanem kommend
majc zbi ich, i niewolnika siedmdziesit, i dwa dziaa nie-

przyjacielowi zabra. Pod wojn Moskiewsk, znacznie si jego

odwa«J-a w róznycli potyczkach pokazaa: atoli pod Smoleskiem

niewczasem i trudami zdrowie stargawszy, wkrótce ycie stra-

ci. Drugi Stanisaw kuchmistrz Litewski, starosta Poongo-

wski 1686. Trzeci Wadysaw cywun Uzwcki starosta Gorz-

dowski. Kazan. Rafa Janczyiiski. Prawdzitay Sdzia., JVoj-

ciecha Poc. szczliwe poudnie: niewiem czy nie tego Wa-
dysawa syn Maciej na Moodowie Woyna marszaek powiatu

Piskiego i starosta Gorzdowski kwitn 1678. Jdrzej krajczy

Litewski starosta Gorzdzleski I Wokowiski drugi syn Wa-
wrzeca podskarbiego wielkiego , Pan o wiar katolick gor-

liwy, koció w Wysokim wymurowa. Cichoc. Allo. Osec.

lib. 2. c. 22. i Lament aosny, pisz o nim, e go Benedykt

biskup Wileski, jako synowca swego do cudzych krajów wy-

prawi, i we wszystkich cnotach wywiczy, które si w nim

i w ten czas znacznie wydaway
,
gdy by na dworze króle-

wskim , ona jego Anna Kopciowna umara w r. 1616. córka

jego ya z Kazimierzem Ogiskim wojewod Trockim. Syno-

wie za jego dwaj, ukasz chory W^okowiskl, któreg^o ona
Izabella Massalska 1647. i Piotr podstoli Litewski, starosta

Wokowiski zczy si doywotnie z Katarzyn Mcisk,
która po jego mierci ponowia luby maeskie z Hieroni-
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mem Radziejowskim starost omyskim , córka teg;o Piotra,

wydana za Hieronima Paca stranika Litewskieg-o : syn za Be-

nedykt starosta Gorzdowski cywun Uzwckl lO?-^. Wincenty
starosta Inturski , brat J(;drzeja i Macieja sawny pukownik
przez wiele lat w rónych kampaniach Multailskich, Tatarskich,

Moskiewskich , Inihintskich , osobliwiej jednak pod Kirchol-

mem, w r. l()Or). kdy na piechot Szwedzk dug-iemi pikami

uzbrojon z usary swoj wedhig- Piaseckiego tak ywo naai-l,

ze j zlamamszy wyci, mier jednak tak walecznego ma,
w domu nie w polu znalaza w r. 1615. Andr. Gi^cki kaza-

nie na Jego pogrzebie. 4. Siemion kasztelan McisawskI, ley
w Wilnie u S. Trójcy, teg*o córka Anna, bya za Jdrzejem
Stankiewiczem pisarzem ziemskim Kowieskim , altarye i ka-

plice g-dzle fundowaa. Mart. Niestojemski kazanie na po-

grzehie Slank. umara koo r. 1644. synów za jeg-o dwóch
byo, Abraham, najj)rzód biskup 3Ietoski , suflragan I admi-

nistrator biskupstwa Wileskiego , z sejmu 1621. deputat na

trybuna fiskalny Litewski, Constit. fol. 24. tez funkcy na

niego Rzeczpospolita vvozya w r. 1629. Constit. fol. 18. juz

na ten czas biskupa Zmudzkiego, na koniec biskup Wileski,
pasterz gorliwy o wiar, kiedy zbór dyssydencki z miasta Wi-
leskiego rugowa na przedmiecie , któr jego arliwo Ur-

ban VIII. Papie danym do niego listem swoim zachwali;

00. Bonifratrów do Wilna sprovyadziwszy w r. 16.35. i osa-

dzi i ufundowa. Ciosnowski w yciu S. Jana Boego 1. 2.

c. 24. Poszed po zapat prac swoich pasterskich w r. 1649.

w Werkach. Brat jego AIe.\ander starosta Chwejdaski , któ-

reg-o synowie Wadysaw i Micha. 5. Grzegorz kasztelan

Brzeski Litewski , ten w szturmie pod Poocklem za Stefana

Króla odwanie nacierajc poleg kul postrzelony. Siostra

jeg-o rodzona i drugich braci Dorota Biaozorowa podkomo-
rzyna Upitska ya jeszcze 1631. Kazan. Olszewsk. 6. Sokó
najprzód Miski, potem kasztelan Brzeciaski, klóreg-o syn

wedug Kojalow. in MS. Krzysztof Sokó Woyna. Do tego
domu nale: Jerzy Woyna stolnik Piski pose na sejm 1626.

z Brzeciaskiego , zkd deputatem stan na trybuna fiskalny

Litewski. Constit. fol. 6. Jakób podsdek Orszaski , z sejmu

1638. komissarz do granic. Constit. fol. 31. Stefan podko-

morzy Piski , starosta OpeskI , dziwnie odwany kawaler, bo-

daj nie syn Gabryela podkanclerzego. Jan podczaszy Mclsa-
wskl 1674. Maryna Woynianka kniazia Druckiego Sokoli-

skiego kasztelana Poockiego 1600. Susza iv yciu B. Joza-

fata; Katarzyna Prokopa Leniowolskiego kasztelana Podla-

skiego ; Eleonora Kazimierza Ogiskiego wojewody Wile-
skiego; IV. Szymona Ogiskiego miecznika Litewskiego, nia-
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onki. N. slarocianka Bracawska, bya najprzód za Brzosto-

wskim kasztelanem Mcisawskim
,
potem za Alexandteni Po-

ciejem podczaszym Litewskim. Woynianka Hreczyniaaka za

Janem Podolcem. Cecylia starocianka Merecka, bya za Ada-

mem Brzeskim stolnikiem Piskim herbu Prawdzie. Kojaow.
Leo Woyna w^ zakonie naszym temi czasy.

^Voyiiai*Oivski herbu Strzemi^ w Krakowskiem wo-
jewództwie. Wojciech Woynarowski w województwie Sendo-

mierskiem, Jan owczy Owrucki w Kijowskiem, podpisali elek-

cy Jana UL Stanisaw 1697. N. skarbnik ytomierski 1704.

Ada Confoed. Sandomir. Stefan stolnik i pose Owrucki kon-

federacy podpisa ^Yarszawsk po mierci Jana UL Jan za

czasów Baranowskiego ale Inter, dobra jego w^ Krakowskiem
Zyszczyce 1613. r. Elbieta czy Marta bya za Niemierzyeem

Jerzym podkomorzym Kijowskim starost Ow^ruckim, Maryanna
za Antonim Bekierskim g-eneraem w^ Polskiem wojsku. Seba-

styan 1588. Ada Sandec, N. mia za sob Maryann Koho-
zisk wdow po Czarnonskim , urodzon z ksiniczki Wo-
ronieckicj. N. Joann«^ Roslkowsk sdziank Grabowieck.

^Voyiliat. W^oynatRuszyowic midzy inszemi Panami
Litewskiemi, w r. 1401. podpisn pokój wieczny z Polsk u

ask. w StaL Jol. 128. Hieronim Woyniat w mudzi 1621.

Micha czenik Nowogrodzki 1674. Rozalia W^oyniaowna ko-

niuszanka Zmudzka, bya za Antonim Zaborowskim strani-

kiem Zmudzkim.
Ifl^oyilicki^ w wojew^ódzlwie Woyskiem. Olechno

Woynicki 1528. Metryka JVohjska. S i Woysiccy tame.
R. 1778. Stanisaw Wojnicki komornik Wileski. — Krasicki.

H^oyiiiesa^vsk.i herbu Nacz., patrz jflolski.

^^oymoiYicz herbu Syrokomla^ w ksicztwie Lite-

wskiem , z t jednak odmian , e powinna hyc strzaa prosto

elecem na dó obrócona, a na wierzchu u góry od piór tak

rozdarta na obiedwie strony, e wyraa liter //^wywrócon,
takim ksztatem jak w herbie Syrokomla, na hemie trzy pióra

strusie: to z pieczci domu tego. Z tych by N. Woyniowicz
sdzia grodzki Nowogrodzki , tego synowie Micha Kazimierz

i Lew. Z tych Micha w zakonie Kaznodziejskim kapan uczony,

modo umar. Kazimierz , syna zostawi Stanisawa miecznika

Lidzkiego. Lew Kazimierz podczaszy Sonimski podpisa pacta
conyenta Ja.naL Kazimierza Króla. Porzdek^elekcyi fol. 2A.

Synowie jego Micha w^ zakonie Dominika S. S w druku te

jego pisma: Imo. Summaryusz ycia i cudów niektórych

S. Ludwika Bertranda Zakonu Kaznodziejskiego , od Kle-

mensa X. Kanonizowanego in Ato w ff^ilnie 1672. 2do. Re-
likwia Emmanuela Eustachiego Brzostowskiego., Kazanie na
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pogrzebie w Berezie 1678. in 4 to iv Wilnie. 3tio. nieg
Ogie.) Iiazanie na pogrzeb. Ogisk. in Ato 1G80. By czo-
wiek uczony, i w zakonie swoim powag^i wielkiej, trzy razy

rzdzi pi-owincy Litewsk, tyle razy klasztor Wileski u

S. Ducha. Juz si by Brzostowski biskup Wileski do teg-o

nakoni, zby go nasuflraganl Wilesk powici, ale mierd
niespodziana jadce<;o do Wilna w drodze zastaa. Kiedy by
w Rzymie na elekcyi g-eneraa zakonu swego , a widzia , ze

wielu na to galio, eby byli generaem obrali jednego wielkiej

zacnoci czowieka, ale troch przysurowszego , na imi Gen-
tillusza: on chcc ich od tej intencyi odwie, przypomnia im
\yicrsz z hymnu, który jest w pacierzach kapaskich o Duchu
S. a wanie i elekcya ta pod czas Oktawy witecznej od])ra-

wiaa si, to jest: Turba pavet Gentilium: na co rozmiawszy
si, inszego Antonina Kloche , który potem godnie przez lat

40 ten zakon rzdzi, na t funkcy obrali. I Ludwik stolnik

Mozyrski, wspominaj go Konslytucye 1661. jTo/. 22. Trojan
podczaszy Mcisawski 1648. Tomasz chory Wolkowiski,
pose na sejm 1662. r. z tego komissarz do zapaty wojsku.

Constiiut. fol. 5. Hieronimowi , Danielowi , Konstantynowi,

Pawowi W^oyniowiczom, dla nienadweronej wiary ojczy-

nie, dla heroicznych zasug, dobra, które niegdy lennem pra-

wem trzymali , w 3Icisawskiem województwie , to jest Ze-

linka , Suzeb , Pópity , dziedzicznem prawem pucia Rzecz-

pospolita na sejmie 1662. Constit. fol. 19. Gabryel starosta

Lityski 1667. Constit. f. 26. tene czy inszy Gabryel stolnik

Nowogrodzki , z sejmu naznaczony do rewizyi skarbu koron-

nego. Constit. fol. 16. N. Woyniowicz podkomorzy Nowo-
grodzki, mia za sob Justyn Poubisk, z tej spodzi dwóch
synów

,
pierwszego Jana podwojewodzego Nowogrodzkiego,

ten Iwo voto zalubi sobie Kierznowsk, z której córka Scho-

lastyka wydana za Eliasza Makowieckiego , 2(lo voto Chrepto-

wiczown, rodzon siostr kasztelanowej Zmudzkiej Kryszpi-

nowy, z tej syn Józef i córki dwie, jedna Kierznowsk, druga

Buhakowa podsdkowa Nowogrodzka. Drugiego Pawa pod-

czaszego Sonimskiego, ten poj Rosudowsk, z tej synowie

dwaj Jan i Józef, i córki cztery, a midzy niemi jedna Jundzi-

owa, druga Spiehalska. Sebastyan stolnik 3Iozyrski , ona
jego Skorobocianka skarbnego Litewskiego córka. Tomasz
podstoli Nowogrodzki poj pierwszym zwizkiem Baczank,
drugim Wolsk, z pierwsz mia kilku synów, z których jeden

Ludwik Dominikanem w prowincyl Ruskiej. Stef;in podstoli

Sonimski , zczy si doywotnie z Podolcown pisarzown
grodzk Sonimsk, z tej synowie dwaj, Rafa Karmelita bosy

przeor w Grodnie, i na wielu Innych miejscach, i Trojanm
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rycerski w obozie ycie styra. Krzysztof podczaszy Mozyrski

wszed w kontrakty maeskie z Rosudo\vsk.'j , ta mu powia
dw(>cli synów, Antonieg-o Societ. Jesu rektora Zodziskleg-o i

Miiiskle«;o, i Franciszka podczaszego Mozyrskiego , ten ma za

sob Felkierzambownc^^ urodzon z Judyckiej. Samuel Woyni-
owicz w Brzeciaskiem , które o córka bya za Trembickim.

Jan z Rzepnickiej urodzi synów trzech, Antonieg-o wojskiego

Nowogrodzkiego , ten dwa razy w luby maeskie wkracza,

pierwszy raz z Makowieck, z domu Mierzejowsk, spodzi

z ni synów dwóch , Józefa i Alexandra, drugi raz z Korsa-

kown wdow po abie podkomorzym Nowogrodzkim. Fran-

ciszek drugi syn Jana , oeni si z Korsakown wdow po

Dernaowiczu , Alexander, tego zona Bizpinzanka. Mikoaj
podstoli mia za sob Zalesk, z ni zostawi syna Stanlsaw;a

wojskiego Nowogrodzkiego , temu Mierzejewska synów piciu

odumara, Wiktoryna , Daniela, Ignacego, Dominika i Ro-

mualda w zakonie Soc. Jesu.

R. 1778. AIexander Wojniowicz podczaszy Nowogrodzki. —
Adam koniuszy Nowogrodzki. — Krasicki.

WoytkO herbu Nacz^ w Podlaskiem województwie. Jan

Woyno Jana Kazimierza, Szymon i Jan Jana III. Królów pod-

pisali elekcye, w ziemi Bielskiej.

^W^oyooiiski herbu Nacz^ jedenze dom z Popo-

wskiemi pod Rogonem. N. Woynowski mia za sob Kra-

szkowsk.
li^oynon^ski herbu Ostoja , w Krakowskiem woje-

wództwie. Marcin Woynowski burg-rabia Krakowski dobrze

zasuony Zygmuntowi Aug-ustowi Królowi , od którego w za-

sugach wzi pewne dobra , nagrobek jego w Krakowie na

zamku u S. Michaa, umar 1583. Starowol. m Monum. N.
\^^oynowski, który peregrynujc po cudzych krajach, nie da-

leko morza czarnego znalaz nagrobek Owidyusza sawnego
poety, z temi wierszami, jako wiadczy Starowol. in Monum.
fol. 304. Hic situs est f^ates

^
quem Divi Caesnris ira jhi-

gusti Latio cedere jussit humo^ saepe miser voluit Patriis

occurnhere terris, sedfrustra, hunc Ulifata dederc locum;

a w bibliotece despoty wojewody Wooskieg-o, midzy inszemi

staroytnociami g-odnemi uwagi, znalaz Librum Ciceronis de

Repub. ad Atticum aureis literis scriptum , opus hactenus

desideratum^ by w jzykach Greckim, aciskim , Hebraj-

skim biegy, wierszopis i historyk zacny, sowem mdry czo-
wiek. Histor. MS. Possel. f. 260. N. Woynowski towarzysz

pod usarsk chorgwi pod Starzcem raniony w okazyi z Ko-
zakami. Okol. Diarium. Helena bya za Bogusawem Stanem.
N. Woynowski w zakonie naszym. Jan w mudzi 1632.
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^W^OyilolYSki. Jan Franciszek Woynowicz w r. 1073.

na sejmie nobilitowany, o czem patrz Konstytucyi, a od Woy-
nowskicli zna i do herbu I do imienia przyji^y.

WoyslklJ^erhu Jfieniawa na Szbisku. Papr. in Stroni.

pisze o nicli, kdy powiada, ze syn wojewody Kaliskieg-o herbu

Wieniawa, który z rycerstwem tego województwa porazi by
nieprzyjacielskie wojsko , by wojskim Kaliskim i hetmanem
Olenickim, zkd imi to Woyski, i na potomkach |)otem jeg^o

dziedziczyo. Z tych Herman Woyski, Witoldowi ksizciu
Litewskiemu , na Nowogrodzanów mcztwem swojem pomaga.
W^ roku take 1298. za ksizcia Opolskiego Bolesawa kwitn
Bernard Woyski, co si z listów jeg"o pokazuje, w roku 1374.

Dobiesaw W^oyski konsyliarzem by Wadysawa ksizcia
Opolskieg-o, a za Bernarda ksizcia Mikoaj Woyski marsza-

kiem 1400. r. Od tych potem rozplenieni poszli Woysawski,
W^oyski Rostkowski, z których Jan kwitn 1481. r. Woyski
Szvmonkowski , od dóbr Szymonkowic nazwani. Jan \\^oyski,

mia za sob Markiet Brodeck z Brodku , Tobiasza Brode-

ckiego sdzieg^o Pscyskiego herbu Jastrzbiec, i Anny z Mi-

rowa Myszkowskiej siostry biskupa Krakowskieg"© córk , z tej

syn Jan Woyski , u tego Myszkowskieg-o Piotra wychowany,
uda si na rycerski chleb do obozu Polskieg^o , i pod wszystk
wojn Moskiewsk za Stefana Króla, a potem na Podolu prze-

ciwko Tatarom mnie wojowa. Piotr brat jego z Bogdunco-
wicz dziedzic na W^eseli Kolczynie itd. najprzód dworzanin

Ernesta arcyksicia Austryi
,
potem w Wg-rzech od wo-

jenny prowadzi, zona Rusowna z Lipna. Jakób prokurator i

konsyliarz Rudolfa IL Cesarza w ziemi 3Iorawskiej 1604. od

którego peny list pochwa danych temu Jakóbowi kadzie,

tame Papro. S i w Rawskiem : Woyski Floryan 1674. ale

rozumiem ze inszego herbu. Samuel 1663. Acta Cracoy.

\¥oy^\w\\%\L\ herhu Junosza^ w Pockiem wojewódz-

twie. Jan Woysawski kanonik Pocki, ^Varszawski, W^izki,

omyski pleban, pisarz ziemski, którego zmarego 1540.

nagrobek w omy. Adam W^oysawski podstoli Wizki, pod-

staroci Wsowski 1667. wspominaj go Konstytucje f. 26.

Ostatni z tego domu by podkomorzym omyskim, Mikoaj
mu imi, 1676. Constit. fol. 10. Przedtem za kwitn Stani-

saw podkomorzy Liwski z sejmu 1601. zapisany do reyyizyi

ksig ziemskich i grodzkich Liwskich. Constit. fol. 756. a w
r. 1609. komissarz do granic od Prus. Constit. fol. 896. Jan

sdzia ziemski Liwski 1525. podpisa dekret przeciwko here-

tykom u ubiesk.
Woysai¥Ski herbu Korah^ w Sieradzkiem wojewódz-

twie. Byli tez inni Radwanowie co si pisali z W^oysawic.
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lkVoysaivsk.i herbu Nacz^ w Sieradzkiem takie wo-

jewództwie.

^Voysza herhu Pilawa. Stanisawowi Woysza podslo-

leimi Smoleskiemu , sekretarzowi i dworzaninowi królewskie-

mu, komissarzowi generalnemu ekonomji Samborskiej ten herb

przypisa tfWgrzynowicz in Orat. gdzie powiada, ze w roku

1664. komissy do Smoleska z chwa zakoczy.

^VoyszlO herbu abd^ w powiecie Kowieskim, z

I4 jednak rónic, ze na hemie kad herb Leliwa to jest ksi-

yc z gwiazd. Koja. in MS.

IW^oysziiar herbu Kol morski. Ten herb na siebie i na

sukcessorów swoicli przyj w Hrodlu Woysznar Wilkolewicz.

tiojaow. in MS. Szymon W^oysznar poborca w Oszmiaskim
wr. 1581. Filon Wadysawa IV. Stefan Wadysaw Woy-
sznar Wilkolewicz Jana Kazimierza w Miskiem wojewódz-

twie
,
podpisali elekcye. Zofia Anna pisarzowna ziemska Li-

dzka , bya za Teodorem Antonim W^akowiczem stolnikiem

Miskim. Niewiem czy nie do tych nale AVoysznarowiezo-

wie z których Grzegorz w ksiztwie Zmudzkiem 1621. Kazi-

mierz kanclerz Wileski, scholastyk Piltyski, proboszcz Ej-

smuntowski , regent kancellaryl wikszej Litewskiej i sekretarz

królewski, czowiek mdry i pamitny w ksigach od siebie

wydanych. Imo. Do?n mdroci., siedmi kolumnami wsparty

w kociele Chrystusowym, siedmi Uroczystociami Najw.
Panny ozdobiony .^ a na tez uroczystoci Kazaniami ogoszony
Antverpiae typ. Marcelli Parys, in fol. 1667. 2,A^a. Arsena
miosierdzia Panny Maryi przeciw surowej spraioiedliwoci

Boskiej ^ na ziemi zaoony., albo Kazania na róne dni o tej

Przeczystej Pannie: Parisiis typ. Ludov. ^euestre in fol.

1668. 3tio. Orator Polityczny materyom weselnym i pogrze-

bowym aktom sucy in fol. Cracov. 1648. i znowu 1677.

juz poprawiony. 4to. Triumphale feretrum., super quo J^la-

dislaus If^. Rex Poloniae publica oratione Romae exponi-

ur ^ in kto Romae 1648. et Cracov. est oratio funebris ^ z

czego pozna, e na ten czas by w Rzymie. Sto. Krwawa
Chrystusowa winnica., albo Kazanie o B. Jozafacie Kunce-

wiczu Archiepiskopie Poockim 1646. Crac.inAto. 6to. Ka-
zanie albo peregt^ynacya w gór o Nawiedzeniu Matki Bo-
skiej 1647. Cracou. in kto. 7mo. elazna laska w popiele

skruszona , kazanie na pogrz. Adama Kazanowskiego Mar-
szaka Nadworn. Koron. 1650. in kto Lubini. Fundacy
uczyni na bibliotek przy akademji Wileskiej. Alexandra

Woysznarowiczowna Kownackiego pisarza grodzkiego Wile-
skiego , N. Jdrzeja Chomentowskiego , maonki. Podobno
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s i Woysznarscy. N. Woysznarowna bya za Olbrychtem

Miclul podstaroclin Grodzieskim.

^Woyszycki^ w t^czyekiem województwie. Wacaw
Mikoaj z Woyszyowa pisarz królewski podpisa w roku 1 ^^.33.

konilrinaey przywilejów Lwowskie<>() konwentu ()0. Domini-

kanom. Marcin Wovszycki poborca w L(^*czyckiem 1648.

^W^oyszyK herbu 0^ucz//i\,fn\a\yna si<; pisali z Woyci
w Krakowskiem województwie, |)otem z (jlnoina Zameczku w
ziemi Sendomierskiej. W r. 1.390. Kreslaw Woyszyk byt ka-

sztelanem Krakowskim , Kresaw drugi , najprzód dworzanin

Kazimierza Króla, od którego wysany by w r. 1448. do ka-

pituy Gnienieskiej z perswazy eby si(; na elekcy Wady-
sawa Oporowskieg-o nakonili , Dugosz w tym roku

,
potem

stolnik Krakowski 1454. u ask. iv Stat. Jol. 65. w r. 1458.

juz podkomorzy Krakowski, u tegoi foL 68. W r. 1457. od-

prowadza Króla do Prus , a na drugi rok w poselstwie jedzi
do stanów Wgierskich , upominajc si<; od Króla Kazimierza

prawa do tego Królestwa. Dugosz. Przecaw trukczaszy kró-

lewski 1444. u ask. w Stot. fol. 171. Jan kustosz Krako-

wski 1458. u tego fol. 68. Przecaw Woyszyk za czasów

Bakanów, pisa si z Zmigroda , na JLyszkowicach dziedzic,^

które polem od niego kupi Dominik Alemanni kuchmistrz

Króla Steftina, ten mia za sob Zofi Marchock Jana córk.

^Voyszyill herbu Janina , w ksiztwie Litewskiem,

W^oyszyn Danczykiewicz pierwszy ten herb na siebie i na suk-

cessorów swoich w Hrodlu przyj: SwTrockiem wojewódz-

twie Woyszynowie yliscy nazwani, od dóbr swoich lezcych

nad rzek yo.
¥l^oytkieivicz. Bazyli Woytkiewicz nobilitowany w

r. 1669. na sejmie, o czem patrz Konstytucyi.

Józef Wojtkiewicz r. 1778. skarbnik Inflanlski. — Krasicki.

Wojtlf^wsUA herbu Lubicz. Barbara Woytkowska
bva za Janem Leszczyskim herbu Abdank. Okol. Katarzyna

za Stanisawem Pepowskim. Jan z Woytkowic Woytkowski,

mia za sob Urszul Baranowsk herbu Rawicz w roku 1560.

Jakób, Micha, Stanisaw, Maciej i Walenty, podpisali elek-

cy Augusta II. z ziemi Nurskiej , Józef z województwa Be-
zkiego, mia za sob Konstancy Cebrowsk. Dorota Woytko-
wska bya 1 rwo i^o^o za Janem Kkolowskim, 2do voto za Janem
Sokoowskim, ^tio voto za Jerzym Obodziskim.

^Woilicki herbu Cioek., w Pockiem województwie.

Jan z Wonik, najprzód chory czycki w r. 1484. u Okol.

tom. 1. fol. 12. potem podkomorzy czycki 1496. u ^ask.

w Stat. fol. 110. Adam kanonik Pocki 1542. Acta Synod.

Petricou. i\. rotmistrz waleczny za Zygnjunia Augusta Króla.
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l^oinicl^Li /irrbu Rawicz, w województwie Rawsklem.

Pawe Woiiieki mia za sob Dorot Batkowsk, wdow po

Wawrzeneu Pepowskim

.

^1Oziiezyuski herbu Godziemha , w Bezkiem woje-

wódzlwie. Jakól) Wozuezynski stolnik Bezki , Conslit. 1587.

fol. 487. lenze czy inszy Jakób wojski Bezki pose na sejm

1589. podpisa tranzakcy,Bdzisk. Constil. I^SS. JoL 472.

Jerzy pose na konwokacy 1 632. Acta interregni.

Ikl raiisli.! herbu Jele. Paprocki w Sztambuchu Sl-
zkim , tak icli lierb opisuje. Powinien byc Jele ezarny do

biegu w praw tarczy zapdzony , z szyj do góry zadart,

bia bind w pól podpasany, takim ksztatem
,
jako pospolicie

widziemy wlierbie Staryko, na liemie dwa jelenie rogi, kady
z nich o piciu rog'ach. Ta familia na Szlsku kwitna za jego

czasów, z których Passek z W^ranina by kanclerzem u Kon-

rada ksicia lskiego, Adam z ^Vranina konsyliarzem naj-

wyszym u tego, Jerzy który pod wojn z Turkami zg-in w
Wgrzech w potrzebie wraz z Ludwikiem Królem. Mikoaj
Wraski z Wraneg;o , sdzia ziemski ksiztwa Opolskieg-o i

Raciborskiego w r. 1606.

WróblewsIi AerAm L/.y, w Wielkiej-Polszcze. Jdrzej
Wróblewski z Poznaskiem województwem

,
podpisa elekcy

Jana III. Króla.

R. 1778. Tomasz Wróblewski podsloli Nakielski. — Krnsicki.

W^róllleifsRi herbu Slepowron
,

po rónych woje-

wództwach , Pockiem, Podlaskiem, czyckiem, ba i w ksi-

ztwie Litewskiem w województwie Mcisawskiem , ci jednak

wedug' Kojat. inMS. Slepowrona kad, na boku na dó wy-
cig-nionym. N. Wróblewski kanonik Pocki w r. 1584. Mar-

cin podstaroci Ciechanowski , którego syn godny rotmistrz z

Chodkiewiczem w Inflanciech , zgin w okazyi z Fvozakanii

pod Zoninem. W^ojciech w ziemi Ciechanowskiej, Jan w wo-

jewództwie czyckiem, podpisa elekcy Wadysawa IV. Je-

dnego z nich mnegfo rotmistrza nagrobek widzie w Latyczo-

wie. Jan W^róblewski podsdek Wyszogrodzki, mia za sob
Ann Cybulsk. Mateusz wojski Bracawski w ksiztwie Zmu-
dzkiem 1674.

^irró1>lei¥Ski herbu Gerald, w Sendomierskicm wo-

jewództwie , czyli raczej l^róbloivski* Z tych Mikoaj
Wrobliski kanonik Krakowski, proboszcz u Wszystkich wi-
tych w Krakowie, umar 1508. czego wiadkiem nag-robek jego

w katedrze Krakowskiej. S i \l^rÓllliccy nobilitowani 1685.

na sejmie w Alexandrze Wróblickim.

\l^i*€»bloivski herbu Jastrzbiec , w Podolskiem wo-
jewództwie , ale tu tyche niektórych Okolski pooy, któryeh
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I pod lepowroiieni. Piolr Wrohlowski wojski Podolski rol-

inistrz , ukasz, syn jego z Ag;iiloszkI Psaiskfej niiecziilkowny

czyckiej, zofnierski czowiek, Anna zakonnica u Wszy-
stkich SS. we Lwowie.

R. 1788. Sie fan Wróblowski czciiik Kijowski. — Hrasicki.

^Vl*«'>llloivsl4.i herbu Strzemi , w Krakowskiem wo-
jewództwie, ii-zysztoC z ^Vr'l^Io^^ ic rundalor kocioa S. Ja-

kóba na Kazimierzu |)rzv Krakowie,

llVi*OCilllOivski herbu Pókozic^ w Krakowskiem wo-
jew«'»dztM ie. Marcin z \A rocimowic cli(ir;|zv Krakowski w r.

141,'i. podpisa przywilej llrodelskl u ask. w Stnt. fol. 127.

len wróciwszy si z Grunwaldzkiej potyczki bez szwanku do

domu , zwycizcy Bogu wysawi koció w dobrach swoich

Wrocimowicacli |)od tytuem S. Jdrzeja, i nada go. Nakiei.

IV Miechów, fol. 773. Tene czv inszy Mai'ein chor/y w roku

1436. podpisa pokój Brzeski u ask. w Stnt. fol. 140. By
to niz i serca dobrego, rozsdku wielkiego: chorgiew króle-

wsk pod Grunwaldem juz mu byli odjli Krzyacy, ale tak

silno z drugiemi natar na nich , ze j znowu odzyska. Biel.

fol. 295. Cromer lib. 16. Miechov. lib. 4. Jedzi potem w
legacyi od Króla Jag-iea do stolicy apostolskiej z posusze-
stwem. Biel. fol. 311. Marcisz z Wrocimowic podstoli Kra-

kowski w r. 1471. od Kazimierza Króla jedzi w legacyi do

Czechów, stron elekeyl na to Królestwo Wadysawa syna

KazimierzoYyeg-o , Biel. fol. 453. Cromer lib. 27. i do Kon-
stantynopola domag-ajc si teg-o zby Turcy \Vooch nie na-

jedali , ile ze ta prowincya inkorporowaa si do Polski.

Cromer lib. 28. Biel. fol. 468. By potem kasztelanem Poa-
nieckim w r. 1489. jako masz u nsk. tv Stat.fol. 110. J-
drzej z ^Vrocimowic kasztelan Brzeziski na licie u Okol.

tom. \. fol. 12. w roku 1484. Piotr stolnik Krakowski 1502.

podpisa list Alexandra Króla w ksiztwie Owiecimskiem, atoli

wedug; wiadectwa Paprockiego
^
juz ten dom zszed od da-

wnych czasów. jN. mia za sob Elbiet Wiszowat.
Wyej wspomniany Marcin z frocimowa chory Krakowski pod-

pisa przymierze miedzy Wadysawem Królem z Krzyakami. —
Cod. Dipl. Fol. IV. fol. 134. — Krasicki.

IWroilick.! herbu Starykoii^ w Krakowskiem woje-

wództwie, dobra ich Rudnie górne pod Proszowicami. Jakus-

sius de Wronia\^y 1436. podpisa pokój Brzeski u ask. w
Stat.fol. 141.

^Vroilikoi«'Sli. Stanisaw Wronikowski mia za sob
Jadwig Sawisk córk Przecawa. ActaCastr. Opoczn. 1613.

Wronowski herbu Topor .^ w Lubelskiem wojewódz-
twie, z Wronowic si pisali, ale jedni z nich Szalowskiemi
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nazwaiiii, jako znajdziesz in Actis Castren. Sandec. Krzysztof

Wronlkowskl czyli Szalowski 1569. drudzy Ksiskiemi, jako

nisze Barauoiu. Z tych by Stanisaw Ksiski pisarz grodzki

Krakowski , len sam o sobie powiada ze by waciwie Wro-
nowskim , ale od wsi Ksiskim nazwany, mia za sob Karnie-

wsk, z domu Moszowsk i z ni potomstwo : to Baran. Jako
i jam pisa w tomie pitym pod Ksiskiemi, ze si ci pisali za-

wsze z Wronowa. 1\. mia za sob Jadwig Sobiegursk. Ale-

xander porucznik usarski z Sobieskim lietmanem
,
pod Choci-

mem mnie stawa, zona jego Justyna Domaszewska , wdowa
po Wodku. Micha poj Konstancy Domaszewska tamtej

siostr, z tej by syn Alexander, i córki dwie, jedna z nich

Wojciechowska, druga Justyna Karmelitka bosa w Lublinie.

Jan 1594. Acta Castren. Sandec. Adam 1610. tame, Maciej

starosta Lityski , córka jeg^o bya za Janem Charczewskim.

R. 1778. Tomasz Wronowski wojski Urzdowski. — Krasicki.

'%l^roiislki lierbu Kociesza. Janisaw Wroski biskup

Pocki umar 1367. mówiem o nim w pitym tomie pod her-

bem Kociesza. N. Wroski pod Pieszkowem pieszo szed do

szturmu. Papro, o herb. Piotr kanonik i dziekan Jarosa-

wski, zszed z tego wiata w r. 1672. Szymon i Felicyan 1697.

^Vryszl4.olsfei herbu Kotficz., w Wielkiej -Polszcz.

Ci id od Fryderyka Kotficza syna Henrykoweg-o.

^W^raellsKi herbu Doliwa , w Krakowskiem woje-

wództwie.

IW^rzescjB herbu Zadora^ w województwie Ruskiem,

Hieronima W^rzescza rotmistrza , znaczne w tej ojczynie za-

sugi, i odwaga kawalerska, z któr od modoci swojej az do

mierci, we wszystkich expedycyach wojennych zakaza si,

na koniec mier rycerska, któr dla teje ojczyzny podj pod

Cecora, zapisana na wieczn i^A\mt\n}iv Konstytucyach 1641.

f. 27. kdy córce jego pewn summ Rzeczpospolita z skarbu

koronnego wyliczy kazaa. Wadysaw podsdek ziemski Ru-

ski 1648. podpisa pacta conventa Jana Kazimierza Króla. Jan

komornik Buski umar 1653. Histor. Colleg. Leop. Micha
sdzia kapturowy Lwowski w r. 1733. N. mia za sob Elbiet
yczkown. N. bya za Wierzbickim , Wiktorya za Pawem
Strzak towar- zem pancernej chorgwi. Podobno s Wrze-

sczowie i herbu Trby. Dominik Wrzescz zakonu S. Domi-

nika Doctor Jubtlatus^ temi czasy.

Wrzesiski herbu Jelita^ w Sieradzkiem wojewódz-

twie. N. Wrzesiski mia za sob córk Mikoaja Tomickiego

herbu odzi chorego Poznaskiego , siostr Piotra biskupa

Krakowskiego, Starowol. in Vitis Episcop. Cracov. koo
roku 1500.
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^Wrzezeiwiski herbu Krzyi, leleiia Wrzezewska tejjo

lierhu bya za Krzysztofem Peretyatkowiczom.

l^rzosoiiicz* Jeremiasz Wrzosowicz na sejmie w r.

l()i)9. Hohilitowany , o ezem patrz Konstytuo i.

^l^rzosoifski herbu Slrzemie, w Krakowskiem wo-
jewództwie. Jan Wrzosowski tylko córk Ann jedynaczk
zostawi, któr wydawszy za Prokopa Pienijzka kawalera rot-

mistrza starost Kumborskiej^o i Dzinieskieg'o , wszystka si
jeg-o fortuna zlaa w dom Pieników, bya la Anna wielkiej

pobory i dobroci.

^l^rzosiiolski. Asswer Wrzospniski oberszterleitnant

w wojsku Polskiem , nobilitowany na sejmie 167.3. Temu ko-

szta oone na prezydium Barskie Rzeczpospolita odda kazaa,

przez Konstytucye 167(). fol. 49. a za 1680. f. 11. dziesi
tysicy wyliczy mu w zasugach kazaa. N. bya za Rotaryu-

szem , matka Jana Wilhelma Rotaryusza podkomorzego Wen-
deskicffo.

H^cilicki hei^bu Junosza. Marcin Wcilicki z Ka-
niienieckiemi cudze zwiedzi kraje.

lifW^sielioroi^isliLi herbu Strzemi.) w ziemi omy-
skiej i ksiztwie Zmudzkiem. Franciszek Wsieborowski skar-

bnik omyski w mudzi 1674. Alexander, Franciszek, Jan,

Kasper, Kazimierz 1648. Walenty mia za sob Franciszk
Dzicioowsk.

lil^skrzeuski herbu Grzymaa, w ziemi Wyszogro-
dzkiej. Zygmunt i Wojciech Wskrzescy podpisali elekcy
Jana III. patrz 11^1i.ryiis»k.i Grzymaa.

W U K R Y HERB.

O tym herbie sam tylko Okolski pisze, tom. 3. fol. .306.

gdzie powiada, e go inaczej drudzy zowi, Chabe , Edyle,
powinny za by trzy rzeki, od g^óry wiksze, ku doowi co raz
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mniejsze , nad niemi ksiyc robami prosto do góry obrócony,

dni«;i za zg-óry ksiyc, na dó rogami skierowany i stykajcy

si z niemi z drugim ksiycem na dole, we rodku obudwu
krzy niezupeny, j)oowy go nie dostaje od prawego boku tar-

czy, na hemie przedtem bya ksica mitra, potem pi piór

strusich, trzy zote, dwa biae, kolor tarczy czerwony , ksi-

yców krzya i rzek zoty, lubo Stefanowski Zakon. Kazno-

dziej. w kazaniu swoim chce mie krzy, ksiyce, i rzeki biae.

Pocztek tego herbu Okolski z Wgier wyprowadza, tym spo-

sobem, co mia wzi z ksiki w r. 1534. wydrukowanej u

Floryana Unglera. Juhry albo Wukry z Tatarskiej ziemi wy-

padszy, Gotów naszli i orem ich sobie podbiwszy, te same
prowincy posiedli , kdy teraz Zawolscy Tatarowie gnied
si, potem usyszawszy o wielkiej obfitoci ziemi Wgierskiej,

obrawszy sobie za wodza AtlU , a ich jzykiem Edele , trzy

rzeki przeszedszy Don
,
po Moskiewsku Uhr , Wolh alias

Rh czyli Edel i Dniepr, wielkim tumem Wgry najechali, i

poty ich omali, a te ich opanowali, a na pamitk zwyciztw
swoich, taki herb, jako tu opisany, sobie przybrali, (atoli

Joan. Turoc. historyk JJ^gierski midzy najstarszemi jeden

w kronice Wgierskiej y^wr. 1. powiada, e Atylla tak na tar-

czy swojej, jako i na chorgwiach zaywa ptaka, podobie-

stwem do Jastrzbia, koron na gowie majcego, i ten herb

by zwyczajny W^grom,^a do czasów Gejssy Króla W^gier-

skiego, który by ojcem S. Stefana) albo raczej do ksiyców
dawnego swego herbu, przyda rzeki i pó krzya, jakby chcc
wyrazi, e podbiwszy Wgrów, pó Chrzecijastwa sobie

zawojowa (le jednak tomaczy Okolski ; bo i Wgrowie na

ten czas jeszcze Poganie byli). Po zniesieniu Atylli apoplexy,

rzdy obj syn jego Chabe , atoli zrzucony z nich do Gotów
si wróci i tam osiad, kdy umierajc, lubo mia kilka synów,

najstarszego jednak midzy niemi Kussid nazwanego na Pa-
stwo przeoy, po nim wstpi Mokosiej , którego potomstwo

kwitno w tych tam krajach, a do Konstantyna Cesarza i Za-

charyasza Pjipiea czasów, chcieli wprawdzie znowu do W-
gier si uda, ale e midzy niemi wewntrzne niesnaski wrzay,

dla tego jedni z nich do gór Jazygów udali si, najmodszy za
z nich Mokosiej , zebrawszy kilka tysicy Juhrów , w Ruskie

zaciek si kraje, kdy Krzemieniec opanowa, który potem

Bolesawowi miaemu Królowi Polskiemu poddawszy, wzi
od niego przywilej. Wspomniony odemnie historyk Wgierski
Turoc. p. 1. c. 23. twierdzi, e Chabe syn Atylli, dla samej

niezgody midzy braci ustpi z Paunonji do Grecyi, a ztamtd
do Tatar i Hunnów powróci: Powlóre jednak tak potomkowie

Chabe, jako i inni Hunnowie
,
ju w roku Paskim 744. a po
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mierci Atylli w trzysta lat, do Wyg^ier si*; zaciekli, dokd
przed so)< przesali na zwiady jedneg^o z mle^dzy siebie Kusid

nazwanego, by to syn Kunda jednego z siedmiu wodzów lego

wojska. Turoc, p. 2* c. 3. o Mokosieju za nigdzie nic nie

ma. Tym si(^ herbem piecztuj Mokosiejowle, Bakowieccy,

Nowosielscy, Gorajscy, Szybiescy, Deniszkowie.

^Vlilkoiv$l£i herbu Chomto albo Cygcmherg w Pru-

slech. Z tych Mikoaj Wulkowski wojewoda Pomorski w r.

1484. Jan najprzód podkomorzy Pomorski, w r. 1487. potem

podkomorzy Chemiski 1491. dalej kasztelan Elblski 1504.

N. chory Pomorski. N. Ulkowska bya za Konarskim, dzia-

dem Samuela wojewody Malborskiego, z któr dobra Topolno,

weszy w dom Konarskich.

liViilU'aii0^vskt herbu Nabram , w województwie

Ruskiem.

^Yyllicki^ w Pruslech Bartomiej Wybicki regent gro-

dzki Malborski 1724. pose z Prus na sejm.

Roku 1778. Alexander Wybicki regent grodzki Kiszporgski. —
Przyjmy Krasickiego.

lW^yljrauo^vsli.i herbu Poraj\, w Wielkiej -Polszcz,

a potem i po inszych województwach. N. Wybranowski bur-

grabia zamku Malborskiego koo roku 1525. o czem list Zy-

gmunta I. Króla in MS. Petricov. Marcina z Zofji Króliko-

wskiej syn Maciej , temu Katarzyna Rogaliska powia piciu

synów. 1. W^awrzeniec w Sanockiej ziemi osiad, rotmistrzem

królewskim bdc
,
jak mnie przeciwko Moskwie stawa,

wspomina Heindenst, lib, 3. de bello Moschow. His ff^ybra-

novius^ qui ad ripam Jluminis cum sclopetariis aliuot col-

locatus fuerat^ a tergo se ostendit , etc. unus vero ex tis

Sabinus Nessovius strenuus nianu inter Moschos ^ et (jui e

praesidio Susensi, mugnis tncommodis nostros ajfecerat.,

duobus globis frontem a lf^ybratiovio perstrictus. Tene
wedug Papro, o herb. zW^ybraeami sia pod Pskowem m-
zt^vem swojem dokazowa, zostawi syna Stefana. 2. Maciej,

ten ycie swoje w obozie przepdziwszy , zasuy sobie imi
odwanego rycerza. Król Stefan krwawe jego prace szacujc,

pewne mu dobra w ksiztwie Litewskiem puci, kdy synowie

jego Kazimierz, Jdrzej i Jan torem ojcowskim idc, oniersk
traktowali: z tych Kazimierz dostawszy si w niewol Tureck,
w niej ycie skoczy, Jdrzej i Jan posami bywali na róne
sejmy. 3. Wojciech w Lubelskiem possessyi naby, temu wnuk
jego Jan stolnik BezkI, sekretarz królewski w r. 1632. nagro-

bek w Kraniku postawi, kdy to o nim wiadczy, e za Zy-

gmunta Augusta, Stefana Batorego i Zygmunta III. Królów
Polskich, I w Wgrzech przeciwko Turkom chway rycerskiej

Tom IX. 29
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szuka, nie mniej i synowie jeg-o Tomasz, ukasz, Jdrzej i

^Fareln przeciwko Osmanowi pod Chocimem, przeciwko Ta-

fa roni w rónych potyczkach heroicznie stawali , o czem na-

j^robek ich wiadkiem jest w Kraniku, który wypisa Starów.

m Monum, 4. ukasz temu pierwsza zona Grochowicka, sio-

stra opata W^rowieckicg^o
,
powia trzech synów , i córk,

druga Jaboska tyle synów. 5. Stanisaw, o którym kamie
jrroboYW w Samborze n 00. Dominikanów tak mówi: Bello.

pnceque vir clarus^ prnelio cum Tartaris latrocinantihus

inter kostium cladem et rulncra occubuit 1621. Ten osiad na

Rusi, g-dzie w zasugach swoich wzi by niektóre dobra, sy-

nów jego liyo piciu. Sebastyan w zakonie S. Franciszka

Ordin. Minor. Conv. kdy sobie ycic obra. Modest, rzdzi
konwent Krakowski I prowincy Polsk, zszed z tego wiata
w roku 1653. w Krakowie, mz pobony I takich kochajcy.

fiiernacki specultim fol. 285. Marcin starosta arnowiecki,
burgrabla Krakowski, sekretarz królewski, wszystkim miy, na

zakon nasz dobroczynny, mia za sob Dbisk herbu Rawicz,

atoli adnego z ni potomstwa nie zostawiwszy , wszed do

grobu 1638. w Krakowie w kociele S. Franciszka, co o nim
powiada u Starowol. in Monum. nagrobek mu tame wysta-

wiony od Zygmunta brata rodzonego, by to stolnik W^arsza-

wski dziedzic na Krukowie, Ciele, i Janowie, podpisa ^ac<a

conventa Jana Kazlmu-rza Króla 1648. r. ona jeg-o Zabicka

Piotra kasztelana Wizkleg-o córka , zda mi si e to ten Zy-

gmunt by wojewod Derpskim , któreg-o synowie Franciszek

I Jan wojewodzlcowie Derpscy podpisali w województwie Po-

dlaskiem elekcy Jana III. Króla; indziej czytam, e teg-o Zy-

gmunta wojewody Derpsklego , ona bya rodem z Czech de

Tenagel , z której córka Urszula , dostaa si w maestwo
Janowi Zaleskiemu Cyg-emberg^owI kuchmistrzowi koronnemu :

podobno tene wojewoda, mia za sob Opack wojewodzank
Derpsk. Wojciech czwarty syn Stanisawa, Piotr pity ka-

nonik Wilicki. Krom tych jeszcze ci kwitnll. N. Józefa An-
toniego Blaeckleg-o pisarza grodzkiego Sdeckiego. N. Adama
Sobolewskiego, ale sterilis. N. Franciszka Dzierka, maonki.
N. chory Podolski , mia za sob Katarzyn Giyck chor-

ank Owruck, z synów jego, ale z pierwszej ony, pierwszy

Micha w zakonie naszym , ycia dokoczy w Przemylu w r.

1740. Drugi kanonik Przemyski, deputat po dwakro<5 na try-

buna koronny. Trzeci starosta Kopajgrodzkl. Czwarty starosta

Bareckl. Siostra ich za Trzebiskim podczaszym. N. owczy
ukowski , mia za sob Zofi Radeck chorank Horodel-

sk, z tej córka jedna Lipowska, druga ya z Alexandrem
Mynsklm chorym ytomierskim, i synowie trzej, Romuald,
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chory Urzdowski, pierwsza zona jego Wybranowska, druga

Szembekowna cbor/anka Sendomierska , i z niej potomstwo,

trzecia Iowicka, wdowa po Gurskiin. Mikoaj w zakonie na-

szym rektor kollegiura Krosieuskiego. Trzeci Stanisaw skar-

bnik Lubelski, zczy si doywotnie z Antonin Kieczewsk
cborank Lubesk , z niej potomstwo, Mikoaj, Ignacy,

Wojciecli i Antoni, i córek cztery. N. skar])nik ziemski Biel-

ski, deputat na trybuna koronny 1701.
R. 1778. Mikoaj Wybranowski kanouik Krakowski. — Stani-
saw z Szembekowny urodzony, chory Lubelski. — Syn N.
starosta Urzdowski umar bezenny. Córka N. za Pramowskiai.
Siostry jego Jalowicka podkomorzyna Nowogrodzka i Starzyska.
— Przypisy Krasickiego.

^VyezecllO^'Sl.i. Jakób pose z Prus na sejm 1724.

N. sdowy ziemski Mirach owski , mia za sob Barbar(; Grb-
czewsk temi czasy, i Wadysaw kancerz Krufwicki. ^V Iier-

bie nosz dwa miecze, gwiazd i ksiyc, na hemie ró, który

herb zowie si Szorfas abo Witczech, z Czech do Polski przy-

niesiony , rozumiem e dwa miecze tak uoone jak w herbie

Pielesz albo Woszek. Stanisaw Micha w województwie Po-

morskiem 1674.

Ifyilra herb
^

patrz ^yliiiasli. S tego nazwiska

familianci w ksiztwie Litewskiem, z których Wydra by cho-

rym Kowieskim.

Wyilraeitski herbu Rogala^ z tym herbem widzia-

em ich, i Ks. Kwiiitkiewicz tu ksice Nowiiii/ duchowne^

len im herb przyznaje.

llrVy«lrzyiisli herbu Grzymaa, z mem zbrojnym

w ziemi Michaowskiej. Stanisaw Wydrzyski z Elbiet Wil-

kowiesk spodzi córki, Barbar i Teres Jakóba Mirowskiego

maonk, i syna Pawa, temu Zofia Liberacka powia syna

Jana i córki trzy, Agnieszk Tomick herbu odzi, Teres
i Jadwig.

^»l^yclxi^a herbu Jastrzbiec, w Pockiem najprzód wo-

jewództwie, a potem w Ruskiem gniedzili si. Wyga starosta

Sdecki, na licie Kazimierza Wielkiego w r. 1354. uNakiel.

w JUiechow. fol, 280. Getko Wydga kasztelan Sdecki , i

drugi brat jego w r. 1255. na licie Bolesawa Wstydliwego,

u tego Nakielskiego fol. 174. z tego kady poznad moe, jak

pod tem imieniem dawno ten dom zasuony w Polszcz. J-
drzej Wydga chory Pocki w roku 1436. podpisa pokój

Brzeski u ask. w Stat. f. 140. 3Iikoaj z Szczytna Wydga
podkomorzy SochaczewskI 1463. na przywileju kollegiaty o-
wickiej podpisa si. Z Mazowieckiego przenieli si potem w
Ruskie kraje , gdzie Stanisaw z Mieleckim hetmanem , mnie

29*
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nieprzyjació lej ojczyzny \^^jo\va. Biel. fol. 646. ukasz
podscdek Lubelski, którego siostra Elbieta Wydzanka z Rze-

czyce, bya za J(;drzejeni Grocholskim. Jan podsdek Lwo-
wski, rotmistrz sawny, pod expedycy Moskiewsk, umar
1053. Hislor. CoUeg. LeopoL zona Klemliczowna, syn Jan

Stefan w szkoach Lwowskich, dowcip, który mia z natury

wielki, przepolerowawszy ,
peregrynacy po cudzych krajach

chcc wygórowa, w Belglum Eryka Puteana , Mikoaja Ver-

nuleusa, a w prawie duchownem Jdrzeja Wallensa, mia
nrofessorów; Francy take , Hiszpani, Wochy zlustrowa-

wszy, w Rzymie z teologjl doktorem kreowany, w Polszcz

stanwszy, kanonikiem Lwowskim, a dalej proboszczem teje

katedry bdc, gdy do ludzi z ambony mówic pocz, prze-

dziwn wymowy gladko!?cI, obrotem dowcipu, niepospolit

nauk, wszystkich na siebie oczy z podziwienlem i saw swoj
obróci, która I do dworu si królewskiego przedara, wic go

Alexander Trzebiski biskup Przemyskl i podkanclerzy ko-

ronny tam zwabiwszy, pole mu otworzy, gdzie si i naturalne

przymioty w nim janiej pokazay , i do najwyszych w tej oj-

czynie godnoci, tor sobie uczyniy. Trafi na ów czas do

dworu Wydga, kiedy Wadysaw IV. Król Polski, z niechci

do zakonu naszego, e nad wol jego do Societatem przyj w
Rzymie Jana Kazimierza brata jego, Wydg sobie za kazno-

dziej królewskiego obra, któr on funkcy z ukontentowa-

niem wszystkich, z osobllwszem nauki syyojej i wymowy zale-

ceniem, godnie piastowa, tak u Wadysawa jako i Jana Ka-

zimierza Królów, a eby nie oscha bez nadgrody wytworna

praca jego, opactwem Sieclechowsklem, kanclerstwem Ludo-

wikl Królowy, referendary koronn, a te biskupstwem u-
ckiem 1655. uczczony, z którego przesiad si na Warmiskie
16G0. a w r. 1663. komissarz do Królewca imieniem Króle-

wsklem, wszystk szlacht Prusk i obywatelów jej, now przy-

sig elektorowi Brandebursklemu obowlza; w r. 1667. na

pogrzebie Ludowiki Królowy , na pochwa jej mia aobn
oracy: Jan IIL Król Polski na sejmie swojej koronacyi pie-

cz<5 mu mniejsz koronn odda, za dyspens wszystkich sta-

nów koronnych, ile przy biskupstwie Warmisklem, w rok

potem wzi yylksz, któr zoy w r. 1678. wziwszy nomi-

nacy na arcyblskupstwo Gnienieskie, nleprdzej mu jednak

przyszed palllusz z Rzymu, a w r. 1680. który sze(5 lat no-

szc, niespodzian mierci ycia tego postrada w r. 1686.

Klasztor Szprynborski 00. Bernardynów w Warmji , zrzuci-

wszy drewniany , z gruntu wymurowa. By czowiek miy w
konwersacyl, w dyskursie mdry: w odpowiedziach dowcipny:

poo tu kilka jego obrotu dowodów. Winszuje raz modemu



Panicclu szcz^^liweg-o powrotu z cudzych kiajów, a ze widzia
w dumnej fantazyi, ze wicej by opiiijl u sobie, nieli unuc-

jtnoci w g-owie, spyla si<; g-o , ikd powraca? iJyeni prawi

w Hiszpanji , we Woszecli , Francy! , Niemcach , Belg^Ium ; a

w zaniku Tumen we Woszech czy by<» sir? bveni , rze/ko

modzian odpowiada , i przyzna mu to trzeba , ze bardzo

obronny. Có to tam za rzeka pod nim pyniL? Myli dugo,
g^dy nic nie przychodzi coby odpowiedzier >Vv/,dze , dopiero

ksize niby natrcajc rzecze, czy nieTiris, lak jest, mówi
mody peregrynant, ale mi cale byo z pamici wypado, i przy-

daje, rzeka to bardzo gboka, po której nawet okr«;ty pywaj;}.

Umiechnie si artobliwy arcybiskup , i mówi : To zamek Ti:-

men , a rzeka Tiris si zowie, g^dyby si te sowa w jedno

zoyy, coby znaczyy? postrzeg si Panicz i uwaajc plo-

choci swojej powieci, ze wstydem odszed. — Proszono go

eby na pewnij uroczysto(5 zjecha, i tam celebrowa, odpo-

wiada ksize , ze to hyc nie moe, bo by i drudzy tcffo si do-

magali, coby mog-o byc z ublieniem prymacyalnej «^odnoci,

g-dy mu si jednak jeszcze naprzykrzano , ebv lvlko na ten

jeden raz uczyni proszcym swój fawor, powiedzia im tak:

Matka, prawi, miaa syna, któreg-o koniecznie chciaa obie-

cada nauczy, woa g-o do tedy do tablicy, niechcc, obiecuje

akotki, niechce
;
grozi, niechce , nakoniec mówi do nieg^o,

Pode Jasiu, pód nic wicej tylko ABC, przepowiem ci,

odpowiada Ja , najciej tylko Pani Matko zacz ABC, to

bdzie a do Z. — Oskarono o pewny e.\cess jednego z dwor-
skich jego, pyta si g-o Wydga o to, wyrzeka si e nie bvlo

tego
,
przecie e go jawnie przewiadczyy dokumenla , kaza

go exemplarnie kara, widzc nie uchronn exekucy dekretu

ju nad sob wiszc winowajca, przyznaje si do grzechu,

prosi o askawszy dekret, na co arcybiskup: Ptasznik prawi

ptaszka w klatce dugo chowajc, nauczy go tych sów mó-
wi : Uicam carmen^ ulecia mu potem z klatki, gdy go wabi,

ptaszyna z wolnoci kontent, przylecie niechce, wic rozgnie-

wany ptasznik rozrzuci sieci, i midzy inszemi i swego zbiega

zapa: gdy tedy inne ptaki dusi, ten widzc, co si z drugiemi

dzieje, mówi JJicam carmen^ na co ptasznik, Mao cnt-men^

quam carnetn. Jego wiersze znaj dzie w Treterze in f^iti.s

Episcop. f^armien. któremi opisa wszystkich od pocztku an-

tecessorów swoich biskupów ^Varmiskich, jest take w druku,

wedug Brauna wiadectwa : Historia prnecipuurum reruuiy

lempore belli cum Succis ab anno 1655. ad annum IGOO. ///

aula liegia Pol. gestarum ^ lingua patria in Atu. Ludwik
Wydga z Rzeczycy pose na konwokacy 1648. podpisa kon-

federacy. N. mia za sob Helen Otarzewsk. . Wydankfi
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bya za Bazylim uszczewskim yiceinstyg-atoreni koronnym.

Stanisaw wojski Buski, zona jeg-o Anna Wasilkowska.

R. 1778. Leon Wydga podwojewodzi Woyski. — Leo sdzia
ziemski IJuski. — Pawe pisarz grodzki Grabowiecki. — To-
masz wojski Horodelski. — Wydgowie w województwie Be-
zkiem kwitiic-}, z tych N. kanonik ucki. Brat jego Antoni
ciory Buski zostawuje potomstwo z których Jerzy kanonik

Chemski. — Alexander Wydga -woiski Belzki z Beckackiej

spodzi córek trzy, N. Otarzewsk, N. Ciesielsk, Ludwik
wierawsk stolnikow Bezk. Syn modszy Bonawentura
Reformat. Starszy Antoni chory Buski z Teresy Konarze-

reskiej spodzi córek siedem synów piciu. Najstarsza Zofia We-
reszczaki owczego Brzesko Litewskiego maonka , Anna Za-

grzewska skarbnikowa Trembowelska , Katarzyna Trembiska,
Angela, Antonina Karmelitanki, Maryanna Dominika . zakon-

nica, Helena; z synów Józef proboszcz w Krakowie, Jerzy
kanonik Chemski, Bartomiej miecznik Buski, Tadeusz i

Mateusz. — Krasicki.

^Vytlzierze^vsli^e?'^MiVotf;2Wfl, wWielkiej-Polszcze.

1Vy<lzierzeivsli herbu Ogoczyk^ w Wielkiej-Pol-

szcze. Jdrzej Wydzierzewski kustosz I kanonik Poznaski.

Stanisaw kustosz Poznaski, i oflicya g-eneralny Pocki 1643.

Acta Synodi Poc. Ten dziedzictwo swoje darowa kolleg-io

naszemu Poznaskiemu.
^^ygaiio^wski herhu odzi^ w Wielkiej -Polszcz.

Z tych by Dobrog-ost Wyg-anowskI pisarz grodzki Naklelski

1653. Jdrzej w zakonie Karmelitów bosych, N. w zakonie

Kaznodziejskim. Wacaw, ale Wygnanowski kanonik i officya

Lwowski matce swojej ZoQi z Chojna zmarej 1572. nagrobek

w katedrze Lwowskiej postawi. Starowol. in Monumen. N.
W^ygnanowska Poniskiego, siostra jej Mikoaja Nlezdrowskie-

go , maonki.
"W^ygodoiysli^ w Woysklem województwie. Antoni

Wygodowski , syn Jana i Teresy 1690.

^VygoiioivisE4i herbu Paprzyca^ w Brzeskiem Lite-

wsklem województwie.
Ignacy Wygonowski w r. 1778. podkomorzy Brzesko-Litewski.
— Przypisy Krasickiego.

UlWy^r^^ew^Yki herbu Leszczyc ^ w Kaliskiem woje-

wództwie. Kazimierz Wygraewskl 1691. Jadwiga Jdrzeja

W^yrzykowsklego regenta grodzkiego Kaliskiego maonka.
Franciszek w zakonie naszym umar w Poznaniu 1723.

WylloivsfcLi herbu Abdank^ na Woyniu i w ksicztwie

LItewskiem. Z tych by Jan WyhowskI wojewod Kijowskim

w r. 1664. o którym A*oc^oi^. Climact. na rónych miejscach,

zosta si syn jego Jan , ten z pierwsz zon spodzi Jana i

Konstantego ludzi rycerskich , i córk Maryann najprzód Jó-

zefa Rzewuskiego starost Olchowleckiego , po nim Mikoaja



Kurdwanowskiego kasztelana Hallckieg^o , z drug zon Zawa-

dzk Stanisawa zostawi, którego zona Jcowicka. AIexander

biskup £iucki , a przedtem referendarz Litewski opat Siecle-

chowski , konsekrowany na biskupstwo w r. 1703. siedze na

niem lat jedenacie, wyzu si z niierlelnoci wr. 1714. wieku

swego 65. w katedrze uekiej pogrzebiony (czuy koo trzody

swojej pasterz) nie tylko j przykadnem yciem swojem chcia

rzdzid, ale tez i karnoci kocieln, przecie, z askawoci
zwizan: w katedrze swojej, któr by znacznie reparowa 1

ozdobi, eby by wszystkie obrzdki naleycie rozporzdzi,

kleryków przy niej Bartoszków osadzi, w Janowie koció mu-
rowany znacznie z fundamentów wyniós. Infu proboszczo\\ i

Kodeskiemu konferowan utwierdzi i Hoszezansk plebani

przedtem w kollaeyl królewskiej chodzc, utwierdzi. Ciaa
V. P. Andreae Bobola Soc. Jesu sublewacy w Plusku uczyni,

i proces do beatyfikacyi jego pierwszy zacz. Praw kocioa
swego ceremonji pilnie przestrzega; tak i Bogu z cnót swoich

i ludziom by miy. Józef Wyhowski wadyka ucki , uni
g^orliwie promowujcy pasterz, karnoci kocielnej pilnie prze-

strzegajcy, spustoszaej prawie do szcztu pi'zez róne wojny
katedry swojej prawie drugi fundator, umar z wielkim nie

tylko dyecezanów swoich , lecz i caego województwa alem
w r. 1730. 7. Stycznia w Boyszczach, wstpi by z episkopji

Mcisawskiej , na t godnod, po zejciu Dyonizego Zabo-

krzyckiego w roku 1714. Daniel kasztelan Miski temi czasy,

starosta Nieborowski, Bekliilski, pose Wilkomierski na kon-

wokacy w r. 1696. córka jego Bachel , Karola Ogiskiego
starosty Dorsuskiego maonka. N. mia za sob Ann Cba-

rzysk. Konstantyn sdzia kapturowy Lwowski 1733. ZoHa
Alexandra Niemierzyea sdziego ziemskieg-o Kijowskiego ma-
onka.
Jan Wyiowski nastpca po Chmielnickim sawnym, na ietmastwo

Zaporowskie, zawar pakta Hadziackie z Rzeczpospolit stwier-

dzone przysig Króla Jana Kazimierza itd. approbowane na sej-

mie r. 1569. Temu nadany wieczystem prawem Bar i Luboml
i przy ietmastwie województwo Kijowskie, przez te sam Kon-
stytucy sejmu dzicdzicznem prawem nadane Danielowi Wylio-
wskiemu dobra Smia albo Jamin, Jionsta/itt/nuw, BaA/a, OHo-
wiec ; Konstantemu Wyhowskiemu miasto Lisianka cum otti-

nentiis w województwie Kijowskiem. — Tene potem Wyhowski
wojewoda Kijowski pod prelextem Rcbeljl, pojmany w domu i roz-

strzelany roku 1664. — Tego sejmu Konstytury Teodorowi
Wyhowskiemu prawem dzicdzicznem nadane miasleczlco Steblów

z przynaleytociami. Daniel Wyhowski mia za sob Helen
Chmielnick. — Stryj Wyhowskiego wojewody Kijowskiego Da-
niel od Kozaków r. 1660, okrutnie zamordowany. — Hoeh. Ann.
Clim. 2. lib. VI. pag. 457. — W oryginalnej Iranzakeyi midzy
Bieniewskim kasztelanem n? ówczas Woyskim z Tetera pleni-
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potenlcm Wyhowskiego hetmaaa Kozackiego, jest punkt, aby

Królowa pisaa do ony Wyliowskiego hetmana, Elbiety Ste-

chneiciczowy przyjijiujc jej afFekt, ku sobie komplementem jak
najlepszym. — Ma/iusk?ypt Helsbe7'ski. — Krasicki.

WylOWsKi herbu Jastrzbiec- w ziemi omyskiej,
w powiecie Koliskim, tak nazwani od dóbr Wykowa, które

dobra w r. 1450. Bolesaw ksie Mazowiecki, zasuonemu
sobie na imi Borucie , choremu omyskiemu nada wie-

cznoci: o czem czytaem list tego kslzccla, de uctu et data

w Litwie oblatowany w zlemstwie Kollskiem 1525. r. Teg^oi

Boruty zostao si synów czterech , to jest Boruta, Stanisaw,

Dzietrych I Maciej, których dzia Wykowa, dóbr ojcowskich

w zlemstwie Kollskiem zapisany w r. 1471. Od tych za roz-

rodzeni , tak w 3Iazowszu
,
jako i po innych województwach

potomkowie Wykowscy znajduj si.

"Wyloyiiski herbu Trzaska- w Sieradzkiem woje-

wództwie. Mikoaj Wylezyskl opatem by Lubieskim. Woj-
ciech z W^ylezyna W^yleyskl burgrabia I vlcesgerent Krako-

wski , którego zmarego w roku 1621. nagrobek z kocioa .
Katarzyny na Kazimierzu przy Krakowie wypisa Starowol. in

Monum, Jan pisarz g-rodzki Wieluski pose na sejm 1627.

zlamtd komissarz do granic od Szlska, Constit. fol. 8. i w
roku 1637. zkd deputatem zapisany na trybuna Radomski.

Constit. f. 18. Jdrzej i Adam 1623. Zofia zakonnica w S-
czu. Wleryan se^dzla Smoleski po elekcyl Króla Wadysawa
powróciwszy do obozu z chorgwi wojewody Smoleskiego
Gosiewskiego ywo na ammunicy Moskiewsk nacierajc, po-

leg w pierwszym attaku
,

gdzie potem ciao jego znalezione

dziwnie skatowane : wspomina go Okolski pod herbem Przo-

sna, nie zostawi tylko córk(^'. Kasper 1625. Acta Castren.

Vielun. 1625. Zofia Jana ubieskiego maonka.
W Herbarzach Paprockiego , Okolskiego i innych , jest mówiono

o familji Wyleyskich jako staroytnym domu w Polszcz. — Tu
w Niesieckim jest obszerniej opisana

,
jako familia zamieszkaa

w Sieradzkiem, Wieluiiskiem itd. Póniej znaczniejsza rodzina tego

domu przeniosa si w województwo Woyskie
,

gdzie urzda
piastowali i znaczne majtki posiadali. — I tak: a) Mikoaj
owczy Woyski, by oeniony z Elbiet Krusz, okoo roku

1690. — b) Syn tego Adam Piotr pukownik Ordynacki, oe-
niony z Franciszk Cecyli ze Szpanowa Czaplic , okoo r. 1720.
— c) Syn tego Adama Andrzej chory Woyski, oeniony
z Eleonor Pruszysk stolnikown Wielusk okoo roku 1745.
— d) Potomstwo tyche Andrzeja i Eleonory chorztwa Wyle-
yskich 1. syn Ignacy rotmistrz kawaleryi narodowej, zamor-
dowany wraz z on , dziemi i sucemi eskiemi r. 1789.
— w majtnoci swojej dziedzicznej Niewirków na Woyniu, przez

dwóch zbrodniarzy, sucych i poddanych swoich, niezostawi po-

tomstwa. — 2. Córka za Trembiskim. — 3. Syn Kajetan,
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najprzód chory wojsk koronnych, póniej podsloli Krzemieniecki,

a nakonioc r. 1791. regent koronny >\iclkiej pieczci, kawaler
orderów Orla biaego i . Stanisawa , oeniony z Konstancy
Dunin liaruck córk Józefa Dunin na Skrzynnie Karwickiego
regenta koronnego r. 1768. umar na Woyniu r. 1810. — Po-
tomstwo Kajetana Wyleyskiego z Konstancy Rcn^wick —

1. Svn Józef urod. 1770. r. rotmistrz kawaleryi narodowej, pó-

niej major w brygadzie letkiej Jerlicza ; oeniony z Duklan Mo-
i'awsk gencraown , rozwiedzion hno voto, Worcellow pod-

stolin koronn, umar w Krakowie 1834. r. — Jedyny syn z

tego maestwa, jest dotd yjcy Tadeusz Wyleyiiski , b.

pukownik gwardyi królewskiej Polskiej , i kawaler orderów wo-
jennych. Straci podczas wojny praw r\^kc. —

2. Syn Krzysztof urod. 1778. r. podpukownik jazdy ks. War-
szawskiego , kawaler orderów wojennych , umar w Warszawie
1835. r. oeniony by z Pelagy Ti'embickq. Zostawi potomstwo
dotd yjce syna Stanisawa i córk Mary.

3. Syn Jan Nepomucen urod. 1771). roku, wizytator generalny
szkó na Woyniu , Podolu i Ukrainie , czonek towarzystw uczo-

nych, oeniony z 3Iary 5;/Affr , umar na Woyniu 1829. roku.

Zostawi potomstwo dotd yjce: synów Marcina i Adama.
Córki : Konstancy, Paulinc, Dyoniz, Seweryn, Mary i Oktawi.

4. Syn Ignacy, umar w Berdyczewie 1811. r. bezpotomnie. —
Z dokumentóio familijnych.

\¥ypczyiiski herbu Doga, w Prusiech z Wypcza.
Familia tam zdawna kwitnca, i z g^odnemi familiami skollig-o-

wana, o tej e nie mam informacji podanej odemnie, kad
tu tych, których wiesza pami notuje, to jest, zda mi si,
Floryana Wypczyi'iskieg-o , który z Anny Sartawskiej zostawi
potomstwo, synów trzech, Adama, i Jana, którzy pomarli, i

Macieja dotd yjceg-o , córki cztery , Katarzyn , Zofi , i te

w paniestwie umary, Krystyn zakonnic witobliwego y-
cia , Rozali Wolsk i Franciszk dotd w polubionem Bog-u

paniestwie yjc : N. Wypczyski mia za sob Barbar
Czapsk, czowiek w sprawach domowych i publicznych prze-

zorny. MS, o Famil. Pruskich. Antoni Wypczyski sdowy
Malborski, pose na sejm 1730. z Prus.

^VyiiysUi herbu Grabie^ z Wypych w ziemi Nurskiej.

Jest kazanie w druku pod tytuem : Dobry i pobony ziemia-

nin, Michaa Kuncewicza zakonu Kaznodziejskieg-o w r. 1640.
na pogrzebie Stanisawa Wypyskiego, które dedykowa synowi

jego, Janowi choremu Nurskiemu , starocie 3Iereckiemu,

dworzaninowi królewskiemu kdy herb tego domu widzie Gra-
bie na trzech wzgórkach. Jan Kazimierz i Idzi 1697.

IkW^yrozemski Ktinat herbu Jastrzbiec , w Podla-

skiem województwie. Na pewnym extrakcie widziaem herb
ich Jastrzbiec, w koo niego cztery herby, \mo Pobog, 2do
Leszczyc, 3//'o Topor, Ato Pobog. Jdrzej 1674. Wadysaw
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Wyrozeinski iiistygator koronny, starosta Mlelnicki, deputat

na trybunaJ koronny z Podlaskiego 1718.

1¥yrzejski herbu Jelita, patrz H^ierzejiski^ Sasin

z Wyrzysk s(^'dzia Bezki u ask. w Stat. f. 141. w r. 1436.

Micha Wyrzejski wyda do druku Infulam albo pane^iryk

na tvjeidzie Henryka Firleja Arcy-Biskupa Gnienieskiego
1624. in fol. Posnan. Teodora Wyrzejska najprzód Charze-

vvskieg"o ; po nim Zotnickiego Jakóba , maonka.

"H^yrzyRoiYSl*.! herbu Leliwa, w Woyskiem woje-

wództwie i indziej. Jan Wyrzykowski S. T. D. kanonik Pocki
umar 1557. nagrobek jeg-o z Putuska wypisa Starowol. in

Monumen. ukasz W^yrzykowski kanonik ucki
,
proboszcz

Uchaski 1603. Stanisaw take kanonik ucki 1607. Constit,

Synod. Franciszek w Podg-órzu 1687.

W r. 1778. Wawrzeniec Wyrzykowski miecznik Winnicki. —
Przypisy Krasickiego.

If^yrzyfeon^ski herbu Slepowron^ w województwie
Podlaskiem i inszych

,
gdzie od dóbr W^yrzyk w ziemi Miel-

nickiej lecycli , tego imienia nabyli. Dom rozrodzony. Jan

Wyrzykowski syn Pawa, spodzi trzech synów, Wojciecha
poborc w ziemi Mielnickiej, Stanisawa ma rycerskiego, ale

steriles , i Abrahama poborc take Mielnickiego ,
podpisa

elekcy Jana II Króla: ten \mo voto z Dorot Szorcown
spodzi dwie córki , Ann sterilem , i Katarzyn , ta najprzód

ya z Piotrem Ostrowskim, potem z Janem Wyrzykowskim
burgrabi Mielnickim, na koniec z W^adysawem Glink, i

syna Jdrzeja regenta grodzkiego Kaliskiego , który z Jadwigi

W^ygraewskiej mia syna Benedykta bezdzietnego , i córk
Maryann Scholastyk zakonnic S. Benedykta w Poznaskim
klasztorze; 2>do voto z Helen Szynkiewiczown zrodzi syna

Dominika , którego z Petronelli Skowroskiej synów dwóch
zostao, Jdrzej w zakonie naszym temi czasy, i Maciej Kazi-

mierz, który wkroczy w maesk lig z Maryann Zausko-
wsk. Marcyan pisarz grodzki Mielnicki , deputatem bywa na

trybuna koronny , komissarzem zasiada w Radomiu. S i w
Sieradzkiem i w czyckiem , z których Jan temi czasy poj
Garczysk starociank Budziszewsk, ten z Pinickiej uro-

dzony. Adam Xawier burgrabi Mielnicki.

Roku 1778. Tomasz W^yrzykowski owczy Podlaski. — Józef
drony InflauLski. — Krasicki.

lS¥ysiecki w Prusiech. Jan Wysiecki w wieciu w Po*
meranji 1699.

^Vyskocl.i herbu Leliwa , w Wielkiej - Polszcz
,
je-

dene dom z Spawskiemi : bo Mikoaja Spawskiego od dóbr



Wyskocz Wyskockim zawoano, ten wedug" Paprockiego zo-

stawi potomstwo.

Wysoivsli. ukasz Wysowski pisarz ziemski Or-

szailski z lej ziemi podpisa elekcy Jana III. Króla. N. Wy-
sowska bya za Wacawem Kierskim w Wielkiej-Polszcze.

^VySOCiiisli ^ w ziemi Socliaczewskiej. Jan Wyso-
ciski podpisa eekc.y Jana III. S«'V i AVvsoczaiiscy, z których

ukasz W ysoczaiiski z sejmu 1633. komissarzem naznaczony

do granic od ^Ycg-ier. Constit. fól.Zl. N. W^ysoczariski mia
za sob Romerown. Anastazya bya za Jdrzejem , druji^a za

AIexandrem wojskim Sanockim Ustrzyckiemi.

^VysocKi herbu Drya^ piszij si z Budzisawia w
Wielkiej-Polszcze i na Kujawach. Stanisaw z Budzisawia
^Vysocki kasztelan Biechowski na sejmie Lubelskim podpisa

uni Litwy z Koron 1569. Constit. f. 171. i 1572. u Papr.

o herb. fol. 524. ale w nastpujcym roku przesiad si na

kasztelani Ldzk, córka jeg-o bya za Janem Sierakowskim

wojewod czyckim; w Ldzle nagrobek wystawi bratu swo-

jemu Janowi, pierwszemu z Polaków opatowi Ldzkiemu, kan-

torowi i kanonikowi Gnienieskiemu, Krakowskiemu, Po-
ckiemu, czyckiemu, Kruwickiemu kanonikowi, sekretarzowi

Króla Zygmunta Augusta, wsawionemu dwiema legacyami, z

których jedne sprawowa do Pawa IV. Papiea, drug do

Króla Neapolitanskiego, gdzie pogrzebszy Bon Królow Pol-

sk, ledwo co do Ldu powróci, na drog si wiecznoci wy-
bra w r. 1560. Starów, in Monum. Marek Wysocki kanonik

Kujawski 1586. Acta Synod, f^ladisl. f. 8. Mikoaj kanonik

Kruwickl. Ibidem. Franciszek kantor kanonik Poznaski, f^i-

carius in Spiritualtbus Generalis umar 1568. Starowol. in

Monum. z katedry Poznaskiej wypisa jego nagrobek. Krzy-

sztof z Budzisawia pose na sejm 1607. ztamtd komissarz do

ukojenia Rokoszanów, Constit. 866. i w r. 1609. gdzie depu-

tatem zapisany do kwarty Rawskiej, Constit. fol. 907. w roku

1628. juz kasztelan Brzeski Kujawski, starosta Gnienieski,

komissarz do zapaty wojsku. Constit. fol. 2. Alexander z Bu-

dzisawia Wysocki, najprzód owczy Brzeski Kujawski 1661.

z sejmu na który posowa, deputat na trybuna fiskalny, Consl.

fol. 2. potem sdzia ziemski Brzeski Kujawski 1662. pose na

sejm. Const. fol. 2. Litew. Jakób podstoli Gostyski 1704.

Wojciech kasztelan czycki 1626. Tomasz komornik czy-
cki komissarz do granic od Szlska z sejmu 1703. Constitut.

fol. 21. Jan pisarz grodzki Kowalski, Franciszek, Jakób i Jan

w czycklem województwie podpisali elekcy Jana III. W^oj-

ciech mia za sob Elbiet Bardzisk, Ludwik Maryann
Gbock herbu Doliwa. IV. bya za Stefanem Koudzkim pi-
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Scirzem grodzkim Radziejowskim. Hieronim kustosz Gnienie-
ski i Kujawski opat Trzemeszyuski

,
prezydent trybunau ko-

ronnej^o 1725. Jan, Zygmunt, Franciszek i Józef 1697. N.

mia za sob Teofil Lisieck.

\l'ysocki herbu Godziemba^ w czyckiem wojewódz-

twie, jodnaz icb dzielnica z Dbsklemi , dla czeg^o pisali si
Wysockiemi z Dbia: Marek Wysocki kanonik Kujawski 1588.

Acta Synod. J^ladisl. Niektórzy z nieb przenieli si do ksic-

ztwa Litewskiego I osiedli w Orszaskim powiecie.

^1'ysocRi herbu Kolumna , w ksicztwie Litewskiem,

ale j wedug Kojalowicza in MS. kad midzy dwiema pó-
nileslczkaml , a w hemie nosz trzy pióra strusie.

liVysocKi herbu Odrow^ w Ruskiem województwie.

Ci s wani Kurzascy, ale od dóbr Wysockiemi nazwani.

Pisze Papro, o herb. ze icb byo czterech braci, z których

dwaj w zakonie S. Franciszka Ordin. Minor. Obseru. o któ-

rych i ja mówiem pod Kurzaskiemi , trzeci Szymon w zako-

nie naszym (których siostra Zofia bya za Prochnickim , matka

Jana Jdrzeja Prochnickiego biskupa Kamienieckiego) by to

mz uczony, czego dowodem s ksiki od niego na wiat wy-

dane. Imo. Nowiny albo dzieje dwuletnie z Japonu i z Chiny

z Woskiego na Polskijzyk przctom. in kto Cracov. 1611.

2do. ywot . Katarzyny Seneskiej IG09. inSvo. 3tIo. Ka-
zanie na pogrzebie Symeona Olelkowicza ksizcia 1593. w
Lublinie in Ato. 4to. ywot B. Aloizego Gonzagi S. J. na

Polski jzyk przetom, Cracov. 1609. in ^vo. 5to. ywot
S. Ignacego Lojoli Fundatora S, J. przetom. na Polskij-
zyk z Ks. Rybadeneiry 1609. Cracov. in 8vo. 6to. O ywo-
cie Zakonnym Ks. Alwaresa S. J. przetom. 1613. in Svo.

7mo. Dobra Duchowne Stanu Zakonnego Ks. Plata S. J.

przetom. in Ato C. D. 8vo. O Doskonaoci za/ionnej ksig
czworo Ks. Pinela S. J. przetom. w Krakowie in 8vo 1607.

9no. Excytarz. Zycie jego obszerniej opisaa Bibliot. Scriptor.

S. J. wydana 1676. fol. 743. ja tu tylko przydaj niektóre

rzeczy. Posany z posuszestwa do Szwecyi do Katarzyny

Królowy gdy Zygmunt Królewicz Szwedzki, a potem Król Pol-

ski , z rozkazu ojca swego w heretyckich uplatanego nowin-

kach, lubo sam od matki po katolicku wychowany, musia ojcu

assystowa na kazaniu heretycklem, ksidz Szymon po mszy od-

prawionej
, gdy si Zygmunt do pocaowania patenty zapdzi,

umkn mu jej , o czem dowiedziawszy si Grzegorz XI1L
Papie, lubo ten proceder rezolutniejszym by<5 osdzi, prze-

cie go pochwali, ile potrzebny na ten czas do ochydzenia

modemu paniciu podobnych aktów, z których szwankowa
by w nim moga z mlekiem wlana prawowierna wiara katolicka.
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Przed wejciem do zakonu nasze«^o ^ ofiarowano mu byo ka-

noni Lwowsk, tej jednak przyjd adn miar nieehcia,

obawiajc si zby mu przeszkod jak nie bya do zakonnego
powoania, które juz w sobie moenem postanowieniem ugrun-
towa, a ze mu pod ten czas i nadziej czyniono, ze móg-by za

promocy kolligatów swoici i do inluy Kamienieckiej przyj?
kiedyzkolwiek , ta myl opuszczonego z nadziej biskupstwa,

gdy juz podeszego w leciech 70. ksidza Szymona napasto-

waa, uprosi sobie u ks. rektora, zby publicznie w refektarzu

siedzia w papierowej na gowie infule dla wikszego swego
zawstydzenia, co byo z wielkiem wszystkich tam bdcych w
Kaliszu zbudowaniem. Przez lat prawie pidziesit kazno-

dziejsk funkcy na sobie godnie piastowa, przy której lubo

zatrudnionej pracy, z takim przemysem koo ubogich chodzi,
ze przez trzy lata w Wilnie mieszkajc , tysic ndzarzom raz

w tydzie obiad opatrywa, tame w Wilnie dla nich szpital,

WTaz z kocioem S. Szczepana z fundamentu wymurowawszy,
z wyproszonej jamuny dla nich i dochodem go opatrzy, ko-

ció nasz S. Jana tame otarzami , organami , i apparatem
przystroi, do Trockiej Matki Boskiej cudownej, i sam pere-

grynacy z Wilna pieszo podj, cho juz w zgrzybiaym
wieku, w r. 1607. i drugim ludziom do tego by powodem.
Nie byo mu nic milszego jak z ubogiemi gadad, cieszc ich

ndze, spowiedzi sucha<5; teml i inszemi cnotami wielk opini
witobliwoci swojej , we wszystkich , którzy go znali, wznie-

ci, tak dalece, e gdy ciao jego do grobu wynoszono, hur-

mem si co ywo cisno, eby o nie koronki, paciorki, obrazki

pocierali. Mikoaj z Kurzan Wysocki, czwarty ich brat 00.
Dominikanów wprowadzi do Rohatyna w roku 1614. Okol,

Russ. Flor. fol. 91. zostawi dwóch synów Jana i Sebastyana

ludzi rycerskich. Zuzanna bya za Bartkowskim, Elbieta za

Jerzym Dedyskim kasztelanem Sanockim.

"Wysocki herbu Mogia^ w województwie Wileskiem,
ale z t odmian, to jest, e na literze 31 ju nie krzy, ale

strza elefcem prosto do góry obrócon kad. Z tych by
Adam Wysocki, którego brat Mikoaj sdzia grodzki Wileski,
syn jego z Zawiszanki Jan, ten wespó z ojcem w roku 1657.
uda si by do Moskwy

,
gdzie , e im si nie tak powodzio

jako si spowiedziewali , wrócili si nazad do ksiztwa Lite-

wskiego, wic e po nich rozebrano byo ici dobra uproszone

u Króla, te gdy zajeda gotowali si, oba zabici. Koja. inMS.
Wj^OcMi herbu Ogoczykf wWielkiej-Polszcze z Wy-

sokiego. Tomisaw de Wyssoki w r. 1382. podpisa konfede-

racy szlachty Wielkopolskiej u Januszów, w Sta, Jol, 73.

Zbigniew de Alto monte , kasztelan Rozplerski , by na sejmie
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Jedliskim , na którym sia przywilejów rycerstwu Polskiemu,

i stanowi duchownemu pozwoli Król Jag-ielo , i listem swoim

utwierdzi- który on midzy inszemi podpisa. Dugosz w r.

1430. Jan podstaroci Kaliski i poborca 1611. Uniw. Pobór.

Maciej sdzia ziemski czycki, mia za sob Szczawisk pod-

stolank Gostysk z Szubskiej urodzon koo r. 1580. Ga-

bryel de Wysoka a Kiszków Gnienieski Kujawski i Prze-

myski kanonik, Maciejowi Popowskiemu w r. 1593. wystawi

nao-robek w katedrze Poznaskiej, Starowol. in Monum. by
na synodzie Kujawskim 1607. Wojciech kanonik Poznaski

1602. Defensionem ^e//«r»?z*M«* dedykowa Wojciechowi Mie-

liskiemu opatowi. Franciszek Kazimierz czenik Sochacze-

wski , sekretarz królewski i legacyi do Konstantynopola Hiero-

nimowi Radziejowskiemu przydany, kdy przytrzymany, ze

pewn summ zacign, t Rzeczpospolita ze skarbu koron-

neg-o wyliczy mu kazaa, przez Konstytucy 1676. fol. 47.

deputat na trybuna koronny 1678. N. podczaszy Sieradzki

mia za sob Teodor Mczysk owczank Sieradzk : by
posem na sejm 1724. Franciszek kanonik Kujawski, deputat

na trybuna koronny 1714. dalej proboszcz Chemiski kanonik

Warszawski, wr. 1728. biskup Hippeski, sufFragan Chemiski.

Józef poj Zofi Moszczysk kasztelank Rrzesk Kujawsk.
R. 1436. Derszaw z Wysokiego podkomorzy Lubelski podpisa

pokój Brzeski. — Cod. DipL Fol. IV. fol. 133. — Krasicki.

"WysocRi herbu Ostoja , w Woyskiem wojewódz-

twie. Z tych Tymofiej Wysocki miecznik Woyski 1593. r.

Acta Terrestr, Luceor. Felicyan i Maciej 1684. naWoyniu
tego herbu pod Dubnem. Ks. Kojaowicz inMS. tak ich herb

opisa, midzy dwiema ksiycami , barkami do siebie obróco-

nymi , Kolumna prosto do góry erygowana , na hemie trzy

pióra strusie , wszystek ksztat herbu Ostoi , tylko znaó z nie-

wiadomoci, miasto miecza kolumn podoyli, i przydaje, ie

s jedni z nich Korzeniewiczowie, drudzy Dworzaninowiczowie

w Piskim powiecie. Jan Wysocki Korzeniewicz , syn jego

ukasz. Jan skarbnik Miski , mia za sob Zofi Wakowi-
czown wojsk Misk.

Vrysocli herbu Strzemi , w Krakowskiem woje-

wództwie.

IrtFysogrodzli ^ w Ruskiem województwie. Marcin

Wysogrodzki podpisa przywilej Rusi dany w r. 1537.

^lVysokiski herbu Szeliga^ w Podlaskiem wojewódz-

twie
;
podobno s i Junoszowie. Marcin Wysokiski komornik

Lwowski 1630.

^M''yssotrapka ^ w Oszmiaskim powiecie. Hrehory

Wyssotrapka poborca 1609. Constit. fol. 926.



IFystp—Wyszo^ota< 465

^Vystcil herbu Topacz ^ w województwie Ruskiem, pi-

sz si*;" dziedzice na Zarwaiiicy, z tych Jakub i Stanisaw Wy-
stopowie ludzie rycerscy, wTureckicii, Wooskich, Tatarskich

kampaniach dowiadczeni. Jeden z nich w zakonie Kaznodziej-

skim. N. bya za Wadowskim.
^VyszC*Kelsl4£ herbu Rola., w Kujawskiem wojewódz-

twie. Piotr AVyszczel.ski kanonik Kujawski, któremu brat jeg-o

rodzony Maciej , Kujawski i Pocki kanonik nagrobek w ka-

tedrze Wocawskiej postawi w r. 1576.

^^yszeiiski herbu Grabie , w Podlaskiem wojewódz-
twie, to Paprocki { Okolski^ atoli ten drug^i, take w Podla-

szu pisze o Wyszyskich Jalbrzykach herbu Trzywdar. Jdrzej
W^yszeilski pisarz grodzki Braski.

"t^yszlOi^sk-i. Balcer Wyszkowski
,
pose na sejm

1607. r. ztamtd deputowany do rewizyi skarbu koronnego.

Constit. fol.S2\. Alexander z sejmu 1627. komissarz do taxy

rzeczy z województwa Poockiego. Jan Wyszkowski mia za

sob Szymanowsk. N. bya za Maciejem Rudziskim. Antoni,

Mikoaj, Kazimierz, Jan i Zygmunt 1697.

WYSZOGOTA HERB

O tym herbie aden z autorów naszych nie pisa. Powinno
by za pó tarczy, od lewego boku jej szachowane cae, w
drugiej poowie tarczy, ma by<5 pó lilji, takiej jaka jest w her-
bie Gozdawa , to jest wzdu rozdartej , a przypitej do sza-

chownicy, na hemie nad koron stoi chop wicej go troch
nii po pas wida<5, z wsami, w odzi; z rkami wycignionemi
obiema, w jednej prawej trzyma pó koa wozowego, a w dru-
giej lewej, miecz goy. Jaki kolor szachownicy, tarczy, lilji,

nie mog wiedzie, tylkom go tak na pieczci domowej odry-
sowanego widzia. Zowie si Wyszogota, niewiem czy po-
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cztków swoich i Imienia tego nie zabra od sawnego Wysy-
gotów narodu. Te si za domy w Wielkiej-Polszcze nim za-

szczycaj.*}.

Bendarski^ — Kawtecki^ — Zakrzewski.

m^yszoillirski herbu Rawicz^ w Nurskiej ziemi. Wa*
wrzeniec Wyszomirski poborca 1624. a w r. 1638. juz pod-

slaroci Ostrowski. N. miecznik Nurski, zona jego Konstancya
z Prosnów, której nagrobek w Krakowie na Piasku. Cypryan
1674. Jakób wr. 1683. otrzyma rezygnacy Czernikowa dóbr.

WYSZPOLSKI HERB

Dwie klamry, jedna wiksza tak uoona jak brama, drugai

przez rodek jej do góry prosto wyniesiona , ale ju z mniej-

szemi hakami^ któremi powinna byc obrócona w praw tarczy^

nad ni gwiazda jedna
,
pod ni druga, pod drug trzecia, ale

ju wiksza, tak z tego boku klamry, jako i z drugiego, ksi-
yce obadwa do siebie, i do klamry barkami obrócone, takim

ksztatem jak w berbie Ostoja, na hemie korona, i zda mi si
trzy pióra strusie. O pocztkach tego herbu, kolorach klamr,

ksiyców, gwiazd I tarczy nie mam Informacyi. Tym si her-

bem piecztuj Wyszpolscy na Wyszpolskach w Biaej Rusi,

z których Stefan komornik graniczny Kijowski , z Kijowsklem
województwem podpisa elekcy Jana III. Bogdan podstaroci

ytomierski, mia za sob Wyhowsk, z ni córek om
,
jedna

Surynowa, druga Bahrynowska, trzecia Niemierzycowa, czwarta

Bielska, pita Meleniowska, szósta Moszyska, siódma lilska,

ósma Skoratowska. Konstantyn Wyszpolski, sdzia kapturowy
Lwowski, Antoni ylcesregent tyche sdów 1733. Hieronim
1690. roku.

W'ysaByiisk.i herbu Trzywdar , w Podlaskiem woje-
wództwie. Process rozgraniczenia województw Podlaskiego
i Brzeciaskiego wspomina, e komissarzom do tego wysa-
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dzonym
,
prezentowano list po acinie pisany, Zyg^munla wiel-

kiego ksijiz<;cla Litewsklej^o i Kijowskieg-o tlany w roku 1434.

w którym dobra Midzyrzec w Podlaszu, Stopno, i z wsiami
Tolczków, Krzewica, Stonimary, awy, Krzemie, Osnowsko,
Pelch nad rzek^ Bugiem le/ce z obiema brzegami tcj/c rzeki:

take Czartkowice z rzekjj i z mynem i iNiemojki w powiecie

Drobickim , 31ikoajowi Nasutowi Wysienki nazwanemu, da
wiecznem prawem ten ksi/e, niej troeb wspominaj córk(; jego

Ann(^', zda mi si(^ zon<^ Jana ZabrzeziriskI<'go : bo z tjz Ann
otrzyma konfirmacy tego przywileju od Alexandra w. ks. Lit.

w r. 1499. iNikodem Jalbrzyk Wyszyski
,
poborca w Drobi-

ckiej ziemi 1588. Const. f.hd^. J(^'drzej pisarz grodzki Bielski,

pose na sejm 1580. zkd deputatem stan do kwarty Rawskiej,

Consiit. Jo/. 370. w r. 1587. juz wojski DrobickI poslo\yat na

konwokacy któr podpisa, Constt. fo. A\S. i na sejm koro-

nacyi 1588. Constit. fol. 475. Bieniasz poborca w Bielskim,

Conslit. f. 367. 1580. Fabian w Drobickiej ziemi i IMielnickiej

1581. Constit. f. 395. Walentyn pisarz grodzki Braski 1G29.

Constit. f. 22. Jan cborzy Bielski 1590. m Januszów, tu Staf.

Jol. S6\. Mikoaj pose na sejm 1589. podpisa tranzakcy B-
dzisk. 3Iarcin w zakonie naszym ycie skoczy w r. 1619.

jn gbokiej pokory i niespracowany operaryusz. Hist. Coli.

Jarosl. Trojan w Bielskim poborca 1601. Constit. fol. 778.

Mateusz w r. 1632. Constit. f. 13. Marcin 1633. Jdrzej ka-

nonik ucki, dziekan Wodzimirski 1671. Jdrzej podsdek
Warszawski, z sejmu 1676. komissarz do Falent. Const. f. 36.

Stanisaw naWyszynkacb podsdek ziemi Bielskiej, W^ojciech

podstoli Bielski, Pawe i Krzysztof podpisali z Podlaskiego elek-

cy Jana III. Króla.

Andrzej Wyszyski r. 1778. miecznik Krasnostawski. — Krasicki.

\¥^'tyWi herbu /i07'czak^ w Brzeciaskiem wojewódz-

twie, alenad Wrbami od góry wikszemi, na dole mniejszemi,

kad dwie klamry na krzy zoone jak litera X, take baki u

nich do siebies obrócone ; na bemie trzy pióra strusie. AYojciecb

i Pawe Wytyz bracia w Pruzanie pogrzebieni. Koja. in MS.
^Vyzol>OCk.i ^ w Grodzieskim powiecie. Konstantyn

W^yzobocki pose Grodzieski 1697. podpisa obwieszczenie.

\l^yyck. /terbu Osmorog.^ albo jak inni cbc Gerald.

Dom ten staroytn procedency swoj, idzie z wielkiego Ge-

raldów imienia, i podzieliwszy si rozrodzeni familianci jego,

jednym z nieb w dziedzictwo dostay si ^Yyyce w Krako-

wskiem województwie. Od którycb Gcraldowie Wyyccy za-

woani, i dotd si pisz Gerald na Wyycacb Wyycki. Ci tedy

w Krakowskiem i po innych województwach kwitn temi czasy.

Godno tego domu daNyn, któtko wyrazi w starych ksigach

Tom IX.
'

*30



466 Myycki.

swoich Pa/)roclti temi sowy: Jf^yiijclnch Dom Staj'oda7uny.

Z 1v('!i i)vl (icraltl , opat .Irdrzejowskl w r. 1.368. Nakielski,

Slauishiw \VvAyeki starosta Tcmbarski j)nlkownlk usarsklej clio-

r;mwl kiMlowskiej, nlt-spracowany onierz, któremu w Koprzy-

amjIcy u <)(). Cystersów koszlowny postawi nagrobek r. 1040.

svn je<;(>, take Slanislaw Wyzycki, najprzód podczaszy Nowo-
i>rodzki, potem chory Ni jowski, dzielny rotmistrz I pukownik,

\VwonI('kI i Tvml)arski starosta, wprawdzlee fataln burz, i

torem drugleli uwiedziony, z ludmi sweml do Karola Króla

Szwedzkiego przyczy sl<;; by w r. 1655. jako pisze Tulden.

Hislor. 1. .5. ale widzc , ze ta liga na zgub ojczyzny dya,
tak j rozerwa, ze na polem Janowi Kazimierzowi Królowi

wierno swoje owiadczajc , tak z tyme Karolem
,
jako i z

inszeml nieprzyjacloaml, w rónych potyczkach, ycie swoje

na szac wvstawujc, szwanki i rany niebezpieczne wynosi, co

o nim z pochwa meztwa jeg^o, wspomina A'ow*/^///f^« 1662.

fal. 28. nawet dla dobra pospolitego, I uspokojenia Ukrainy,

lubo mia doywocie kupione na dobrach Murzwinbrodzle iTa-

borowcc, przecie prawa sweg-o komu innemu ustpi, czego mu
wdzl^czn byc ojczyzna sl(^ zapisaa : posowa potem na róne
sejmy, jako 1676. i 1678. zkd by deputowany do boku kró-

lewskleg-o dla obrady wojennej. Constil. f. 21. i /*. 7. mier
;o zasza w r. 1680. pogrzeblony w Lwowskim kociele 00.
Bernardynów z pi^^knym nagrobkiem. Zona jego Krystyna Za-

wichowska , z której córka jedna, ya z Cetnerem podkomo-

rzym Krzemienieckim. Synów jego trzech. 1. Józef, len z ksi-

niczki Czelwertysklej zoslwl dwóch synów. 2. Mikoaj opat

Czerwiski, proboszcz MslowskI , sekretarz koronny, a i bi-

skup Chemski, wspominaj ^o Iionstytucye \10^. komlssa-

rzem do hiberny. Constit. f, 12. Rzdzi t dyecezy z ukon-

tenlowaniem wszystkich, prawie przez om lat. Paac dla rezy-

dencyi biskupów Clielmsklch drewnlany wprawdzie, ale z wy-

g^od naleyt wystawi w Skierbieszowie ; uboe do zupenego
zakoczenia tej fabryki mier mu przeszkodzia w r. 1704. By
przykadnego ycia, skromny w obyczajach , rozsdny w rze-

czach. 3. Jan, chory Kijowski, starosta BracawskI, puko-

wnik Królewicza Alexandra Sobieskiego, z sejmu 170.3. deputat

do boku królewskleg-o dla obrady. Constit. f. 15. Zczy si

])y doywotnie z Zabokllck wojewodzank Podolsk, z tej córki,

Ewa Józefowi 31oszyskiemu skarbnikowi Podlaskiemu, bratu

rodzonemu Moszyskleg-o podskarbiego w. k. zalubiona. Drug^a,

Ludowika, najprzód Kosakowskiemu, po nim Szembekowi sta-

rocie Lelowsklemu w doywotni przyja oddana , z którym

j)ic córek zostawuje , na ostatek ya z Marcliockim starost

take Lelowsklm. Z teje wojeyyodzanki zostawi synów czterech.
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1. Nikodem, starosta Bracawski, ten w modym wieku

umar.
2. Syn Jana, 3Iikoaj , Ig-nacy, «^dy to pisz, arcybiskup

Lwowski, po zojclu Jana Skarhka, s w druku kazania je«j^o

1725. in folio. Ten bdc pierwszym praatem, dziekanem Kra-

kowskim, na rzdzenie arcliidyecczyj^ Lwowskjj, od Augusta III.

Króla Polskiego wyniesiony; od Klemensa XII. Papiea expe-

dyey na t pastersk godno, i Palliusz odebrawszy, w Sebo-

wie j)od czas Scnatus Consilium , przy obecnoci królewskiej

konsekrowany od Jana LipskIeg'o kardynaa biskupa Krako-

wskiego, i w Palliusz przybrany. Za jego rzdów, cztery za-

kony, jako to : 00. KamedulI w 3Iilatynie wsi, w ziemi Lwo-
wskiej ; 00. Paulini w IN izniowie ; 00. Karmelici Belgowie w
Kulkorzu ; Panny Miosierne we Lwowie, wprowadzeni, którycli

te kraje i arcbidyecezya przedtem nie miay, a za tego pasterza

approbacy ufundowani. Odebrawszy za od Augusta III. order

^hjuilae albae, sobie konferowany, swojej archikatedry praa-

tom i kanonikom, wyjedna u Benedykta XIV. Papiea, order,

który nosz na acuchu zotym (jak zwyczajnie biskupi krzy)
na piersiach swoich ; order ten wychodzi, na ksztat herbownego
Osmoroga jeg-o ; za co mu caa archikatedra praatów tyche,

wieczn pamitk i wdziczno, na wielkim i kosztownym mar-

murze, w swoimze kociele zapisaa. Z takiego marmuru wy-
stawi w tyme kociele pamitk antecessorowi swemu. Zby
za pasterskiej czuoci swojej da jawne dowody, sam w osobie

swojej, caej archidyecezyi swojej wizytowa kocioy, nie bez

znacznego w powierzonyci sobie owieczkach
,
poytku. Za je-

goz prob, w r. 1742. dzi panujcy w kociele Boym Be-

nedykt XIV. Papie , Jerzemu Mockiemu proboszczowi ó-
kiewskiemu, niegdy w dziedzictwie wielkiej pamici Jana III.

Króla Polskiego, Opack godno.>c z uywaniem fioletu, infuy,

pastorau I krzya wiecznemi czasy pozwoli, i sukcessorom

jego, I koció w kolleglat z praatami I kanonikami nowo ery-

gowa, co gdy wykonano i do skutku przyprowadzono, same
tego pierwszego na opactwo pomienione Inaugurowa i bene-

dykowa w pierwszy dzie zaezyn.ijcego sir. 1743. Na tego
arcybiskupa zdana e.\ekucya dekretu Rzymskiego, aby we Lwo-
wie, ciao B. Jana z Dukli solennie prowadzi, które J)rzy li-

cznym konkursie w wielkim otarzu lokoyya. Dekret take ka-

nonizacyi S. Franciszka Reg^is Soc. Jesu na tego pasterza przy-

szed rce, który w solennej, z archikatedry swojej processyi,

przy wybornej assystencyi g-odnych goci, caego miasta, szkó
licznych, I wszystkich zakonów paradzie, osob swoj wykona.
Temu arcybiskupowi Benedykt XIV. Papie, przez preten-

denta Króla Ang^ielskiego Jakóba rce, przysa cum authentico
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knicyfi-Y uprzywilejowany do wybawienia duszy z czyca za ka-

zdem odprawieniem Mszy . przez nieg^o sameg^o, przed tyme
krucyfixem.

Umar 3Hkolaj arcybiskup Lwowski r. 1758. u mlssyonarzów we
Lwowie, gdzie na lat kilka przed mierci mieszkanie sobie obra
— tych wielkim kosztem fundowa i seminarium dyecezalne przy

nich zaoy. — Krasicki.

3. Syn Jana, a brat rodzony Mikoaja arcybiskupa, Sta-

nisaw cbory Kijowski.

4. Sebastyan Pawe, gdy to pisz, kasztelan Konarski,

deputat na trybuna koronny w roku 1736. wszed w kontrakty

maeskie z Ew Sienick herbu Boiicza, czenikown Chem-
sk, a synowic rodzon Sienickiego miecznika w. ks. L. ge-

neraa artylleryl tego w. ksicztwa, prawnuczk Sienickiego

wojewody Ruskiego, znacznych dóbr dziedziczk. Ta mu powia
synów dwóch, Mikoaja, i JanaKantego. Córki take dwie, Ew
i Marcyann. Urszula Wyycka, Stanisawa Pileckiego. Acta
Castr. Sandec. 1639. Anna Stanisawa Humla, Teresa Jana

Góreckiego , Konstancya kasztelanka Woyska Józefa Kuni-

ckiego podkomorzego Chemskiego, maonki. Karol Wyycki
najprzód podkoniuszy w. ks. L. potem kasztelan Woyski po

Olszaskim Mikoaju, umar 1737. zostawi po sobie sukcessora

Antoniego stolnika Piskiego , deputata na trybuna koronny i

posa na sejm walny, który si oeni z Pepowsk podkomo-

rzank Woysk: ma syna jednego Karola. Anna zakonnica

w Sczu 1701. Mikoaj Wyycki podczaszy Liwski, ma dwóch

synów, Tomasza i Augustyna. Jan Wyycki z Jadwigi Konar-

skiej herbu Gryf urodzony , mia za sob Krystyn Brzezisk
herbu Doliwa : z tej córka Zofia, bya za Stanisawem Zakrze-

wskim. Waleryan Mikoaj I Stanisaw Wyyccy ludzie rycerscy.

N. Wyycka bya za Janem Otwinowskim komornikiem Biecklm.

"IW^zdoii^ski herbu reniawa. Wzdowska tego herbu,

najprzód bya za Karwickim starost Latowickim , a po jego

mierci , za Krzysztofem Lanckorogkim kasztelanem Maogo-
sklm. N. bya za Jdrzejem NIedrzwickIm kasztelanem Poa-

nieckim. Zofia za Stanem wojskim Sanockim. N. za Balem

Stanisawem.

H^zdlilski herbu Jastrzbiec- w Sieradzkiem woje-

wództwie.
Teodor WzdulskI w r. 1788. wojski Piotrkowski. — Krasicki.

KONIEC TOMU IX.
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